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الدراسةوصنهجالبحثأهمية

المنطقةهذهلمبتوقدالشامبلأدمنجزءأالأردنشرقىمنطقةتعتبر

تلكبقالازالتمامتعددةحضاراتفيهاوقامتالقدممنذأهميتهلهدورأ

الإغريقيةوالاَثار،البتراءنيالنبطيةالآثارمنهانذكر،لليانماثلةالحضارات

،وجرش،وفحل،رأسوبيتقشى()أمجدرانيوالبيزفطيةوالرومانية

حولالباديةنيالأمويةالقصورفيالمتشلةالإسلأميةوالاَثار.ومأدبا،وعمان

والم!اجد،وضبمة،وقطرانة،والح!االمقبةنيالأمويةوالخانات.والبلقاءعمان

والكركاثوبكُفيالهربيةوالقلاع،وسوفوعبلونعماننيالإسلاعية

وعبلون.()ال!لطوالصلت

تاريخأهملتأمهاإلا،الشامبلادتار!خعن"عديدةدراساتقامتوقد

العلياللدراصاتفي!اتخصصتال!اللحظةومنذ(،الأردن)شرقيالجزءهذا

إلىتفتقرالعربيةفالمكتبة.وأسبلهالجزءهذاتاريخنيأبحثأنأردت

فكتبت،عليهركزتماوهذا،الإسلاميالعصرفيالأردنتاريخعندراسات

نيالإسلامىالصليبىالصراعومرحلةالأل!بيالعصرنيالأردنشرقيتاريخفي

تاريخعنكنابأوضعتثمالألروبية(،الكرك)إمارةسميتهبكتابالثامبلأد

تاريخهاعلىالتركيزوكانالعصورأقدممنذعمانتارلخفيهسبلتعمانمدلخة

قيالأردنتار!خسللةكنبتثم.الإسلامىالعصرنيوالحضاريال!ياصي

الأولىالمماليكُدولةعصرنيتاريخاعنالأولفالكعابالمملوكىالمصر

)الجراكية(الثانيةالمماليكدولةعصرفيتاريخهاعننسيكلوالثاني،)البحرلة(
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الحضاريالتارلختسبيلوهوالسلسلةلهذهتكملةشوالثالثأما،بمديصدرلم

!ذه.عنهالهدليثبصددالآنونحن،المملوكيالعصرنيالأردنلثرقى

أبرزأنحاولتالهضاريالأردنتارلخعننوعهامنالأولىتمتبرالدراسة

نيوماهمتهمالمملوكىالعصرنيالمنطقةهذهأهاليبهقامالذيالهضاريالدور

خدمةتدموهوماعامةالإسلامىوالعالمخامعةاثاملبلادالهضاريةالمسيرة

التقدممندرجةعلىكانالمنطقةهذهشعبأنهناوأقرر.وتقدمهاللأنانية

الث!امبلادنيمرةلأولاستغدمالمدافعسلاحأنحقالقوميوالوعيالعلمي

مدةدامتالققلأوونبنأحمدصرأثورةنيوذلكالكركأهاليقبلمن

نصرةأجلمنالكثيروتحملواقائدهممعالمنطقة%هاليوقف،كاملتينسنتين

عربيةثورةكانتلقد،المماليكمنالنرباءلهمرفضهموهوبهآمنوامبدأ

انبثقتخالصةعربيةثاعرباعتقاديوهىآ،الهاالتركىالجنسضدالطابع

!فرقىمنطتةماهمةإنثمو-لمافياَ.علميأالمتقدمةالمتحضرةالمنطقةهذهمن

ومصروالعراقاالثامبينمتوسطةولكونهاالدوليةالتبارةخدمةنيالأردن

والمواصلأت)الترانسيت(تجارةودرو!اطر!اخدمت،المربيوالجنوب

نإالهاضر.الوتتنيكتبددالدورهذاأنونرى،عدكدةترونأوالاتصالات

عريىش!عبفيهاتطنبل،سكانبدونبلدأتكنلمالأردنشرتيمنطقة

رجمالهعطاءمنالكعيرللأنسانيةوقدّم،المربيةالأمةمنجزءهومتحضر

الإسلأميتاريخنااحداثفيفمالةساهمةوساهم،العصورمرعلىوعلمائه

شمبعطاءمننماذجأقدمأنالحضار!ةالدراسةهذ.نيتوخيتوقد.الوسيلى

إلىالدراسةهذ.فق!مت،النواحيجميعمنالمملوكيالعصرنيالمنطتةهذه

.فصولضة

أقامهافذكرت،المنةفيالإداريالنظاملبحثالأولخصصتص

والوظائف،السيوتأربابوظاثفومن!افيها،القائمةوالوظائفالإدارلة

عبلون.ونيابةالبلقاهوولاكةالكركجميشعنتحدثتثم،والديرانية،الدينية

المملوكي،العصرنيالمنطقةنيالمواصلاتشبكةالثانيالفصلنيوعالجت

لذكلتمرضتكما.الزاجلالهماموأبراج،وعطاتهالبرلدلمراكزفعرضت
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منالثلجنقلمراكزعنالفصلنهاكةفيتحدثتثم،الأردننيومراكز.المناور

المنطقة.هذ.نيمنهايمرال!والمراكزمصر،إلىالشام

نيفبحثت،المنطقةنيالاقتصادكةالجاةعنالثالثالفصلنيوتحدثت

كا،المنطقةأنحاءنحتلفنيافتلفةالزراعيةوافاصيلالزراعةمظاهر

والخارجية،الداخليةالتبارةلدراسةالفصلهذامنثانيأتماخصصت

تجارلةعلاقاتاقيامأثبتوقد.البحرلةوالتبارة()الترانسيتالعابرةوالتبارة

مدصةأهميةمبيناَ،الأوروبيةالدولوبينمشقلةكنيابةالأردنبينخارجية

دارهانثاورإلىاعشنادأالنترةهذ.نيمرموقأتجارلأمركزأباعتبارهاعبلون

عنتحدثتثم،الأجانبللتباروكالةجمثابةوكانتالطم()بدارالمعروفة

وعن،للصناعاتاللازمةالخامالموادعنثم.والسكةوالمكاملالأوزان

الخمورالزراعيةالهاصيلعلىالقائمةالصناعاتاوأولهابانواعما،الصناعات

المكفتة،المعدنيةالتحفصناعةومنهاوالبلمحوالزيتوالنيلوالكر

والسفن،المحبيةالتحفوصناعةوالأبسطةالمنسوجاتوصناعة،والأطحة

لهاتعرضتال!الفنيةالتياراتذلككلفيمبرزأفوأرأوصناعة

العصر.هذاإبانالمنطقةفيالصناعيةالننون

عنفتحدثت،.الاجآعيةالحياةلدراسةالرابعالفصلخصصتوقد

مظاهربعضعنالهديثإلىوانتقلت،الدلنيةالطوائفوعنالكانطبقات

الشاثعةالأطممةوبمضوالألبسةوالاحتفالاتالتسليةكوسائل،الاجقاعيةالهياة

.آنذاك

عنفتحدثت،العلميةالهركةلدراسةخصصتهفقدالخامىالفصلأما

الملميةالمؤساتوعنالمملوكيالمصرفيالأردنفيالعلميةالهياةازدهار

نظاملتوضيحالدراصةمنهاماَجانباَوخصصت.العمومماهدكالمدارس

بالكرك،الثافعيةكالمدرسةالمدارسهذهلبعضأمثلةضربمعفي!االتدرسى

بمبلون،اليقينيةوالمدرسةبالصلتالسيفيةوالمدرسة،بعمانصرغتمشومدرسة

نيوأ!ثرت،فيهاالتدآوىونظامالبإرستاناتاعنتحدثتثم.ح!بانومدرسة

عنبالهديثالعلميةالهياةعندراس!واختتمتالكركبيارستانإلىذلك
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الننالطماءلبمضوتربت،العقليةوالعلوم،والأدبيةواللنولةالدكنيةالملوم

.والفنونالملوم!ثئنيوبرزواللأردنكنتمون

الآثاربعضدراسةعلىفيهركزتفقدوالأخير،المادسالفصلأما

الجامعالمبدعنتحدثتالدكنيةالآثاربالففي،الأردننيالباتيةالإسلامية

وتعرضت،لهاتعرضالقوالز،داتإمائهتاركخفتتبمتعبلونمدكةفي

الطابعإسلأميبناءالجامعالمسبدهذاأنوأثبت6فيهالأصالةمظاهرلذكر

خلت.ونصفقرونسبعةإلىبنائهتاركخفيعودالأردننيصبدأقدموأنه

دثقنيلالهاموكا،اثامصوامعنياثائعالأسلوبفتتبعالمربعةمنارتهأما

الآثارعنكذلكوتكلمت.والأندلىالمنربصوامعوممظم،وحلبوحما.

حماموهو،اتالهمامهذ.أحدلتقسياتحئاَوصناَوقدمتكالهماماتالمدنية

دراسةعليهاأجر!تإذ،الخاصاهقاميأوليتهافقدالخاناتأما.الكركوادي

عمانيةوليستالإنثاءمملوكيةالخاناتهذهأنأثبتوقد،تطبيقيةميدانية

دائرةفثراتنيترددتوأفكاراَ،الباحثينمنطائفةآراءبذلكمصححأ

آثارعلىفتثتملالهربيةالاَثار1.1.الموضوعهذاحولالأردنيةالعامةالاَثار

وعبلون.والكرك،ال!ثوبكقلاعمن

أستاذيالىوالعرناناثكرخالصأتدمأنإلاابالهذانييم!ولا

جاممةباَدابالتار!خقمعرئيسسالمالمزلزعبدال!يدالدكعورالأستاذالكبير

مرحلقْنيعليوأشرفالجامعيةالدراسةمرحلةنيتعهدفيالذي،الإسكندركة

هذاإخراجنيكبيرفضللهوكانوعناتبطفهوحبانيوالدكعوراهالماجستير

الدكمورلأستاذيوالتقدلورالثكركلماتأوجهأنإلاكع!لاكما.الكتاب

عليلبخللمالذيالكوتبجاممةالإسلاسالتار!أصتاذالمبادينحتارأحمد

الدراسة.هذ.إعدادمرحلةنيتوجيهأوبنصيحة
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البحثمصادرلأهموضليلعرض

والمراجع،المصادرمتنوعةمكتبةعلىالبحثهذاإعدادفياعتمدت

نسبيا،متاخروبعضها،البحثموضوعالفترةأحداثمؤلفوهاعاصرتديمبعضها

كنبمننقولمنفيهاوردمابفضل،المعاصرةالمصادرعنأهميةلقللاولكنه

الدولة،دواوينفيعملهمبحممنهانقلوارسيةوثائقمنأو،منتودةضائعة

حسبمرتبةالمصادرهذهلأهمتحليلىعرضيليوفما.الهاكمةبالسلطةواتصالهم

نوعيتها.

الوثائق:-1

بثمنالعلميةتيمتهاتقدرلاال!الأثريةافلفاتمنافطوطةالوثائق

الأثرية.الأبحاثميداننيقيمتهاإلىبالإضافة،تاريخيأقوميأتراثأباعتبارها

عندإليهاالرجوعلنبشال!الأصليةالمصادرأهممنبالذاتالوقفووثائق

اليابقالإعتبار%لىبالإضافةلأنها،افتلفةبانواع!االإسلأميةالآثاردراسة

ت!تخدمكما،العامةالمن!ثآتووصفوالقرىالبلدانأ!طءمنالعديدتتضن

المعماردةالعناصربعضعنالتعبيرعلىتعينناال!الفنيةالإصطلاحاتبعض

الاَثاردراسةنيخاصةأهميةالوثائقمنالنوعلهذافإنولذا.المعاصرة

حضارةدراسةنيالكبرىأهميتهاإلىبالإضافة،المملوكيالعصرمنالمممارلة

كمال!الوثائقبينومنوالاجآعية)1(.الاقتصادلةالنواحىمنالعصرذلك

83.عىاج،الوثاثقيةالدراطتطلة:ابراهيماللطيفعبد)1(
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شعبانالأ!ثرفاليلطانوقفوثيقةعلميةكمادةبهاواستمنتدراسقموضوع

4(wvv- %-rI ?/r vvA- vI(م)،شةالأولىدىجا3نيالمؤرخةvvv2(هـ?.

نحوطولهلبلغالرقمندرجعلىواضحنسغىبخ!مدونةوالوقفية

منكبيرةأجزاءأنكما،منتودةوالأخيرةالأولىأجزاءهاأنإلا،مزأعث!ر!ن

عبوسةأوقاتحوليدورالوثيقةهذ.وموضوع.جملتقدالأيمنطرفها

بواديوحماموبستان،الكركمنالقرلبةآدرتريةبينهامنال!لطانيللخاص

لإحدىالممالمواضحةصورةت!بيلنيالوئيقةهذهبمادةاستعنتوتد،الكرك

منكثيروعن.أراضيهاوماحةدورهاعددإلىالإشارةوني،الأردنيةالقرى

منذالأذهانفيراسخةثمبانالأ!ثرفصدحقظلتالقالروميةالمسميات

،الكركدورإحدىوصفنيالوقفيةهذهمنأفدتاكما.الرومانعصر

والخامات،تنظيمهاوطرقا،الأردنفيالمدنيةالمندثتآتبناءطركةوتوضيح

صورةأعرضأنالوقفيةهذهبفضلأمكن!النحوهذاوعلىفيها.المستعملة

منالمماليكدولةعصرفيالأردنيةالحضارةجوانبمنلجانبوأصيلةحية

والأثرية.والاقتصادليةالاجتاعيةالنواحيلدراسةتعرفىخلال

:الموسوعات-,

لمازدهارأالأولىالمماليكُدولةعصرنيوالثصاممصرحضارةازدهرت

الإبداععصربانهالمماليكعصروصفوقد.قبلمنالبلأدهذهتثهده

علمائهمنثلأثةفيهبرزفقد،العلميةالناحيةمنالأخصعلىوالاستنبارو،

الإسلأململماءالفكريةافلفاتأعظممنتمدال!الموسوعاتبتصنيفاهتموا

ونحتلف،المعرفةصنوفشتىعلىواحتوائهاموضوعا!ها،آفاقلاتاع،قاطبة

الإنسافيالفكرنيرائدةموسوعةأو،سيكلوبيديةمصنفاتفى،العمأنواع

هم:الموسوعيونالعلماءهؤلاء،عامة

المث!هورالبكريعبادةبنأحمدبنالوهابعبدبنأحمدالد!ضهاب-ا

.بالتامرةالتويةالوثائقبدار.9،رقم8صفظة،ضحبانالأثرتاللطانوقفحبةوثيتة)2(
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ك!أ

(3)

)،(

)5(

(6)

الأربخهاية*كنابصاحب،م(هـ)7331332سنةالمتوفى،بالنولصي

المصرفيظهرتالقالموسوعاتأولىيمتبرالذي،الأدبفنونفي

فهو،موسوعتهمنالتاريخيالجزءكنابةفياتبعهالذيالمنهجأما.المملوكى

نيمتبعأ،دولةدولةالدولتاريخنيفكتب.الموضوعاتحسبالكتابة

نفسهبردىتنريابنوذكرأحداثها)3(.ذكرفيالهوليالمنهجالوقتنفى

كثيرةعلومنيجيدةثاركةوله،بارعأمؤرخاَفقيهأ،كانالنويريأن

ساميةومنزلة،رفيعةبمكانةالنولصيحظي،)"(.المنسوبالخ!وكتب

منه،وأدناه،إليههذافقربه،قلأوونبنعدالناصرالملكُاللطانلدى

نظربينهامنالمنا!بمنعددأإليهأسندكما،أمورهبعضنيووكله

كانإذ،رواياتهفيثقةالنولرويكانالسببولهذا)5(،بطرابلسالجيثى

الأولالثلثنيوذلك،بنفسهوعالهنهاممظمهاشاهدكماللأحداثمعاصراَ

ثورةنياشتراكهمنذلكعلىأدلوليس.الهجريالثامنالقرنمن

هـ:907سنةأحداثفيقولهفيذلكُإلىيشيرفهو،بالكركعدالناصر

الكركإلىالقاهرةمنتوجهتالآخرربيعشهرأوائلفي،وفيها

،)6(.السلطانيالثريفالركابعادأنإلىالملطانيةبالأبوابوالتحق!ت

قمتالقالموضوعاتمنكثيرنيالاربنهايةعلىاعتمدتوقد

ونيالمدنتخطي!وفي،السيا!التارلخنيرواياتهمنفافدت،بدراستها

للسيلوصفاَأوردهالذيالكاكلالنصسيالا،بالتجارةيتعلقمادراسة

رائعأنموذجاَخلالهمنهـفعرفت728سنةفيعجلونمدكنةاجتاحالذي

كماوتياسها.وأسواقها،الجاععةجماجدهاالأردنيةالمدنلتخطي!

الوكالةوتناظر،عبلونجمد!ة،الطعمدار،وجودإلىإشارتهنيأفادني

الإعندركة،وا!رللطباعةالعربيالكاتبدار،الصبوالمؤرخونالتاركخ:لمطالعزروعبد

.84ص،6791

.361عىجا،المانيوانول،901.92ج،الزاهرةادبوم:الهاصابو

.165ص7ج،باويخاتالوافي:الصندي

.،،فطورو05لوحة03ج،الاربنهاكة:افووري
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(7)

8()

)9(

)01(

بينخارجميةتجارلةعلأقاتقيامعلىبذلكفدلل،المصرلمةالد،رني

)3(.آنذاكالأوروبيةوالدول،عبلونمدكة

دعبانبنالهلىبناللهفضلبنعيىالدممنمح!بنأحمدالد!ص!هاب

الكبرىالموسوعةصاحبم(،A)134هـ974سنةالمتوفىالممري

موضوع!اككادالموسوعةهذه.الأمصارممالكنيالأبصارجمالكُالموسومة

نأالإنشاءدروانلصاحبلنبفىال!الجفرافيةالمعلوماتعلىوقنألكون

فباءتتو!أ،مزجأبالأدبالممالعمريمزجفقد،ذلكُومعيمرفها.

وأكثر،جمالأأوسعالأخيرةكانتوإنالنويريابموسوعةأشبهموسوعته

الممريتعمقفقد)8(.زمانهنيالمعروفةالإنانيةالمعارفلأنواعاتساعأ

أنواعضقمنموسوعتهعليهاضتملتمابيشهدتعمقأالمعرفةفنونني

الجفرافياونيالتار!خونيالد!نوفيالأدبنيفكتب،والمعارفالعلوم

لحرتمنأرولم،:بقولهالواسعةممارفهعنالصنديو!برالاَثار.وني

ملولىًوكذلك،معرفتهجراوهمجنكزخانلدنمنالمفلملوكتواريخ

ومواقعالأقاليموخطورووالمسالكالممالكمعرفةوأما،الأتراكالهند

علأفقالهنقلهماكلنيونجده،)9(.وقتهأمامفيهافإنهوخواصهاالبلدان

الذي!نهبهالعمريعرفناولقد،للتفاصيلمتقصياَ،الحتائقمتحرلأ

من،الثقاتأعيانعنإلاأنقل،ولم:فقالالمذكورمصنفهفيانتهبه

منأمكننىماواستكثرت،للروايةوالتحقيقالنظرفيالتدقيقذوي

الضالة،الجهالاتوتخيل،الفلاءتنفلمنلآمنمملكةكلعنالسؤال

مالكُكنابالباحثونيعتبركلهلهذا،)ْ\(،الفاسدةالأشاموتحرلف

هذازالوماالمؤرخينمنلحقهمنكلمنهأفادثمينأكنزاَالأبصار

سيالا،وحضارتهاوالثاممصرلتاريخرئيسيأمصدرأالموسوعةالكتاب

.+رونحطو،19-09لوحة13ج،بقلاارلمصدا:يالنوكل

.325ص،والمملوكيالاْولالاْ*يىالحصر!نيىمصرنيالنكريةالهركة:حمزةاللطيفعبد

.،25ص8ج،بالوفياتالوافيةالصفدي

،2.6صجا،الأبصارمالكُ:الممري
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)11(

)12(

)13(

كثيراَأفادنيوقد.المملوكيةوالتجارة،المدنيالهمرانفيبمادتهيتعلقما

إلىتطرقتعندماخام!أاعمادأعليهواعتمدت،البحثهذاإعدادني

زفياءمنكلنيالموسميةالتجاريةوالأسواق،المواصلاتطرقطدراسة

بالمصطلح،التعريفكتابهنيالعمريأفادنيكذلدُ!لمقبة)؟ا(.

التقسياتعنكنبمنلكلأصيلأمصدرأيعتبرالذي،الثريف

فقد)12(.والديوانيةالسياسيةوالمكتباتبانواعهالبريدومراكزالإدارية

عبرالمارةالمواعملاتوطرقالبريد،مراكزأ!مماءخلالهمنعرفت

عنهكناءلاهاممصدرالعمريموسوعةفإن،الأمربمانماوأيأ.الأردن

عليهاعتمدوقد.وحضارتهالمملوكيال!صرلتاريخدارسلكل

.،الأعثى،صبحموسوعتهنيتامأيكونيكاداعمادأالقلضندي

هـ821سنةالمتوفى،القلقثندياللهعبدبقأحمدالد!نضهاب

الإنشا"صناعةنيالأعث!ىصبح"الكبيرةالموسوعةصاحبم(،)1418

منكلعنتختلفالموسوعةهذهأنإلىالإشارةث!ءكلقبلبنايجدر

الصنعةإلىجنحفالنودروي.الذكرسالف!والعمريالنويريموسوع!

مزجبيفا،إليهيهدفماأسىالمامةالثقافةأوالأدبوكان،الأدبية

الجنرافيةالمادةموسوعتهعلىتنلبكانتوإن،بالممالأدبالممري

صناعةنيننسهحصرفقدالقلضنديأما.والأثرية(واقتصادية)سياسية

الإنسانيةالمعارفمنممكنقدرأكبرلجمعمبررأذلكُمنواتخذ،الإنشاء

هذهعلىالنالبةالسةيكونيكادوالجمعانقلأنومع.عصرهني

منعليهتثمتمللماثمينكنزالباحثيناعتبارنيذلكُمعأنهاإلا،الموصعة

العصرنيشائمةكانتالقءالمراسلأتوالمصطلحاتوالمعارفالعلوم

بأنواعها،والوظائفالإداريةالتتسياتيهابحثفتدالمملوكى)13(.

.،،ضطووو168لوحمةقا2ج،الأبصارسالك:العمري

)عدالدبلوماجةوالمراطتالبروقوكولصاسيمالمصراصطلاحفيقابلهاالكتابهذاسادة

القامرة،للكتابالمامةايئة،الأعثىصبحوكابهالت!نديالمباسأبو،عانا!هعبد

1(.هص،م7391

=كابفيمث،الوصالمصورفيمصرقار!لدراتمصدرالأعثىصبحعاضور:جد
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(4)I

المصريللمبتمعواضحةصورةوجمهرواهماذلكخلالمنوسجل

منأوردهفياكلهذلكمعلقصرأندون،وتقاليدهبعاداتهخاصبوجه

معتمدأ.المواصلأتوطرقوالاتتصادوالأدبوالجنرافياالتار!خ:مواد

موسوعتهفجاءت،يدهمتاولنيكانتال!الرسميةالوثائقعلىذلكني

لتاريخدارسلكلبدلاالمملوكىالعصرلحضارةشاملةحيةصورة

نيعظمىفائدةالكتابهذامنأفدتوقد.إليهاالرجوعمنالمماليكُ

وني،المماليكعصرنيشائعةكانتال!المصطلحاتمنالعديدتفسير

ثرقىمنطقةفيوالدليةالديوافيةوالوظائفالإدارلةللتقمإتدراس!

الدراسة.موضوعالعصرنيالأردفيللمبتمعتصولصيوني،الاْردن

التاربخ:كئب

آيبكُبناللهعبدبنبكر3لأبي،النرروجامعالدرر،كنزكتاب

أهممنالكتابهذاشبرم(.هـ)7361335سنةالمتوفىالدواداري

الأولىالمماليكدولةوصدرالألروبيةللدولةأرختال!العربيةالمصادر

التاريخيةالهقبةأحداثوضعنيس!اركتلأسرةآيبكُابنولنتمى

لكلاستادارأكانهـ(64ه)تالمعظمىآيبدُالد!ىعزفبدهالمذكورة

ولالةتولىثم،داودالناصرالملكوالسلطان،عيسىالممظمالسلطانمن

لإصلاحاهتمأنهكا،فيهاوالزيادةعبلونتلعةتوسيعتموبفضله.صرخد

بنخليلالأ!فرفالملكاللطانمنمقربأكانوأبوهالأزرقا.قلعة

نيوظائفعدةتقلدصديهماوني،عدالناصرالملكوالسلطان،تلأوون

الأرفىننيتونيوتد.اثامبلأدنيالتلاعكاشفمنصبآخرهاالدولة

كانعندما،وعبلونعمانبينالزرقاءواديني،م()'Y1هـ)7133سنة

)ا؟(.دفنهتمحيثاذرعاتإلىفنقل،عجلونقلعةعلىللك!ثفمتوجهاَ

بالممالكممرعلاظت،نيمجموزت.92ص،الأعثىبحوكابالتلئنديالباسأبو،

وكابهالتلثنديالباسأبوكابفيجمث،الأعثىصبحوثائقضوءنيالإطايةالتبارول

iعر،،الأعنىصبح A.ا

.267ص9ج،الدرركتر:آبكاش
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الأروبي،اسماعيلالصالحبنالكاملللملكصدكأكاننفهآلجكُوابن

بنعدالناصرجانبإلىالمماليكالأعراءمنوقفمنجملةفيكانكما

إزنفهو،الثالثةسلطنتهاستعادةمنوتمكنبالكركثارعندماتلاوون

فوائدال!فرهذامنأفدتولقد.صنسافيوثاركبلللأحداثمماصر

منموقفهفيهاسجلال!روا!تهعلىاعتمدتأنق،ذلكأمثلةومن،جة

سنةفيالكركإلىتوجهعندماوذلكالعرشعنعدالناصرتنازلقضية

المرشعنتنازلهكيدلسانهعلىمزورأكنابأالأمراءواختلقهـ،807

بتولهةذلكعنآلجكابنولعبر.النيابةدارفيلخلعهوَاجتمعوا

بينهمتايمأالتارلخهذاواضعالعبدوكان،متخلفمنلمتخلف،ولم

السابقةللأحداثتاريخهفيآيبكابناعتمد،)5؟(.وشينهملنعالمانظر

تصلولم،الوثائقمنضاعتماجلةفيضاعتهامةونقولوثائقعلى

منكثيربذكرففردالببولذلك،المؤرخينمنغيرهأيديإليها

منالكركتلمةوجودبتاكيدهكتعلقماس!والخطيرةالهامةالأحداث

بأنالقائلةالمزاعميدحضذاتهحدفيالتاكيدوهذا)16(.الفاطميالممر

تاسشىعندراس!نيذللىُإلىأشرتوقد،فقطصليبىبناءالكرك

.الكركتلعة

بنالقادرعبدبنعليبنأحمدالدينلتقي،،الملوكدوللمعرفةاللوك!

بالمقريزيالمعروفالمولدالمصري،الأصلالبعلبكىابراهيمبنعد

نيالمصرينالمؤرخينعمدةهوالمقريزيم(.هـ)8451441سنةالمتوفى

الخاصطابعهالهاتاريخيةمدرسةصاحبوهو،منازعبدونالمماليكُعصر

إلىتعودمابقدرفيهانشكُلاالقدقتهإلىشهرتهتعودولاالكتابةني

منالتاريخيةبالدراصاتيتصلبماالغزير،وعلمهالواسةلمافته

علىمؤلفاتهوتتضمن.التاريخباحداثوإلمامهإحاطتهوسعةموضوعات

فيوالعمرانيةالاجماعيةللظواهردقيقأعلمياَتحليلأموضوعا!هاتنوع

.701ص9ج،الدرركترآبدُ:ابن

.602ص6ج،الابقالمصدر:آكبكُابن
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كتابهنيتمثيلأصدقالاتجاهذلكولهتشل.عصرهنيالمصريا!تمع

المصرية.الخطلىتاريخنيكتبماأعظموهو،،والاعتبارواعظالم،

دوللمعرفةبالملوك،الموسومالتاريخيكتابهالبحثهذافييهم!والذي

حقوالمماليكُللألكلبيينتاريخاَيكونأنتأليفهمناستهدفالذي،الملوك

هاتينعصرنيالمصرلمةالتواريخلكلأصاسيأمصدراَبحقفندا،عصره

فتاريخه،وأمانتهوقدرتهالمؤلفعمقنلحظالكتابهذاني)79(.الدولتين

الدقيقالتاريخيوالتحريالضب!فيهتحرى،الأيوبيالعصرلأحداث

القسمهذاعدولذلك،التاريخيالواقعإلىأقربصورةفيعرضهبحيث

التقمىمنفيهكنابتهاتسمتلماالأيوبيللعصرالأوليةالمصادرمن

دتيقة،يوميةمذكراتتكونأنإلىفأقربزمنهحوادثأما.والواقمية

والاتتصاديةالياسيةالأحوالمتكاملواقىنحوعلىلناتصور

وعالفشاهدهمالورويعدلشاهددورفيهادوره،عصرهنيوالاجتاعية

لدراسق،الرئيسيةالمصادرمناللوككتابكانوهكذا8؟(.تحيزدون

بحثها،علىأتدمتال!الموضوعاتمنكثيرنيالغزيرةبمادتهاستعنتفقد

بذكرهاانفرد،المامةالتاريخيةالحوادثلبعضعرضىفيعليهواعتمدتا

مدرسةلبنيانإشارتهعنهابالذكروأخص،العصرمؤرخىمنغيرهدون

هذاوإتدام،صرغتمشالأميريدعلى،م(هـ)7571256سنةفيعمان

،)99(،البلادتلك،أمجمالاحتىإليهاوالولايةالقضاءنقلعلىالأمير

3(،)ْصراحةيذكرهمؤرخأولوالمقرلزيالعقبةخانإلىإشارتهومنها

كهـا.الخانهذاعنالتاريخيةالمعلوماتتصحيحمنمكننابذلكوهو

.13ص،ايلأديعرالخاصالترنفيمصرفيالمؤرخون:ز،دةصطنىعد

الهئة+المقركليعندراطت"كنابفيبحث،المقركليعلىبنأحمد:ز!ادةمصطنىعد

كلود7-عى،الممايدُدولة:صلرووليم8-عى،م7191،القامرة،وانثرللتاليفالمصرلة

حضارةنيدراسات:جبهاملتون،386صجا،الإعلأيةواثموبال!ربتارليخ:كامن

.07iصالإطم

03.ص3ج،اللوك:المترروي

.285ص3جاللوله:المتردزي
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النصففيازدهارمنعمانمدلخةأصابتهماتاكيدفيالفضلإليهيرجع

مدلنةكانتأنهاإلىيشيرماذكرفقد،الهبريالثامنالترنمنالثاني

وكنتجمهاالمصالحوأصحابالتباريقصدها،الخيراتكثيرةعامرة

العلماء.

بنلصالح،،العرببقمنالبحتريينالأمراءوأخباربيروت"تاريخ

هذام(.هـ)0،836،1سنةبعدالمتوفىالهسينبنصالحبنيحيى

الحاكمة،الأيصرةتاريخبينيجمعالذيالهليالتاريخمننوعالكتاب

هذاأهميةفإنزلكومعحكمها)21(.تولتالقبيروتمدلنةوتاريخ

حياةعنالمؤلفإلينانقلهاال!الهامةالمملوماتحولتزكزالتاريخ

وهى.والاقتصاديةوالسياسيةالاجآعيةالنواحىمنحولهاومابيروت

اطلععائليةوثائقعلىفيهاالمؤلفاعتمدإذ،بهاموثوقوأخبارمعلومات

ال!التاريخيةالمادةأهميةترجعهناومن،كتابهنيوذكرهابنفسهعليها

الهفوظةالوثائقمنالمبايثرالنقلعلىدهالاعآيحيىبنصالحأوردها

الأخبارعنأوردتهف!الكئابهذاأفادنيوقد.المؤلفأسةلدى

مصرقواتبالكركأحمدالناصرعلىأحكمتهالذيبالحصارالمتعلقة

37سنةنيواالثمام i3،13(هـ،)القتالهذانيالبحتريينواشتراكم.

لأحداثسدهممرضنيوذلك،وهامخطيرخبربذكراننردوتد

ينصمرةأولوهي،المدافعاستخدمأحمدالناصرأنذكرفقد:الحصار

هامةنتائجعليهترتبمماالسلاحهذااستخدامعلىصراحةمؤرخفيها

بنصعالحانفردكذلكُ.كاملينعامينالصمودعلىأحمدالاصرقدرةعنها

منالمهاجينعلىأحمدالناصرلصميهاكانالقالمكفتةالهاع!بذكريحيى

)22(.الكركقلعةضراريف

عمربنعدبنأحمدبنبكرلأيى،،الإسلامأهلبتار!خالأعلام،كتاب

.011ص،العربوالمؤرضنالتاردخ:لمطالمزورعد

.،601ا.هص،بيروتتار!:مىبنصالح
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شهبة،قاضيبابنالمعروتالدمثقيالأسديالوهابعبدبنعدابن

ةأسفيعلميةن!ثاةشهبةتاضابنثأم(،ILLYهـ)8ه3َسنةالمتوفى

نيالتدريسوتولى،دمث!قعلماءعلىوتفقه،بالممأفرادهااشتهر

فيهفصنف،لهالمميزةالصفةهوالفقهوكان.المدلداروإفتاء،مدارسها

ورئيسهاالامفقيه،بانهوصفهاليوطيأنحقالمصنفاتمنالعديد

الذهبىتاريخعلىذللأوجعلهالمذكوركتابهصنفوقد،)33(.ومؤرخها

منأفدتوقد.أجزاءسبعةنيولقعنحطوطاَ،يزاللاالكتابوهذا

ذكرفقد،بالكركأحمدالناصرلثورةتاريخىنيكثيرةفوائدالكتابهذا

لممفتودةمصادرعلىفيهاواعتمدبنضهاانفرددقيقةتفاصيلالمؤلف

.الفترةهذهأحداثتاريخفيالأولالمصدريعتبرلذلكصو،إليناتصل

لثيرمالنافذكر،الأردنشرقيلمنطقةالاقتصاديالتاريخنيأفادنيكما

ضببزراعةوالأكوارالجوز،أشباربزراعةالكركأوديةقيامإلط

وعصرهقطعهعمليةعلىبالإ!ثرافدمشقنائبواهمامالكر،

عليهاعتمدتكماعام)21(.كلمنطويلةشهوراَ،منهالسكرواستخراج

فيالأثرأعظملهكانمما،وفقهائهاالأردنعلماءمنلجمهورترجمةفي

البحث.موضوعالبلادهذهفيالعمليةالحياةصورةإجلأء

مو!بنأحمدبنعودالدتلبدر،،الزمانأهلتاريخفيالجمانعقد"

سنةالمتوفى،بالعي!المعروفالمينتابييوسفبنحسينبنأحمدابن

حلبمدين!بينالواقعةعينتإببلدةفيولدم(.هـ)85551،1

تثتنلبيئةنيالعي!ونشا.فيهاالقضاءيتولىأبوهكانحيثوانطاكية

فيأخيرأاستقرأنإلى،العمطلبنيرحلثم،وتفقهفدرس،بالعم

هـ108سنةنيالمحتسبمنصبتولىثم،فيهابالتدرلعىفعمل،القاهرة

بلاروإلىالوععولنينجحالتركيةللغةالجيدةمعرفتهوبسببم(.

منالعديدوللعي!.السلطاننظرفيمكانتهفارتفعت،المملوكيالسلطان

49.مى،المتياننظم:اليوطي23()

.،نحطو،142143،5لوحة2ج،الإطمأهلبتاركخالأعلأم:ضبةقاضابن)24(
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(To)

والعروضوالمنطقوالفقهاللنةوعلوم،والحدلثالتفميرنيالمصنفات

فيالجانعقد"المظيمكتابهجيعاَالتاريخيةمؤلفاتهرأسوعلى،والتار!خ

بدءمنالعامالتاريخفيالكتابهذاويبحث،.الزمانأهلتاريخ

خمسةمنيتكون،ضخمكتابوهوم(،هـ)0851446عامحقالخليقة

وقد،نحطوطةجيعهاتزاللامجلدأوستينتعةنيجزءاَوعثر!ن

نيمذكراتبحقوتمتبر،افطوطةمنالأخيرةالأجزاءعلىاعتمدت

،بصددهنحنالذيالبحثفترة!اصرلمالعي!أنومع.الأهميةغاية

يتوصلواأنمعاصريهمنلغيرهيتهيألمفريدةأخبارأإلينانقلأنهإلا

لمومصنفاتوثائقعلىطلأعالإمصربسلطانصلتهبحمأمكنه،فقدإليها

قيمةمنلصفعالذيالأمر،المؤرخينمنغيرهإلىتصلأنلهايقدر

الكتابهذاوعلى.المملوكىالتاريخنيالمصادرأصدقامنويجعله،كتابه

نآنيوالنادرةالدتيقةبالتفصيلاتيتملقفياخاصبوجهاعتمدت

وما،الثالثةسلطنتهنيقلأوونبنعدالناصرعنأوردهاالق،واحد

بهذهوالمي!،سيرهوخطةلدمثقوخروجهبالكركثورتهعنرواه

ونوابها،الامأمراهمعاتصالاتهعنحيةصورةإلينا!نقلالتفاصيل

الدقيقةالتاريخيةالتفصيلاتهذهخلالومن.المراسلاتهذ.نصويورد

لمال!الأردنيةوالأماكنالقرىأسماءمنكبيراَعدداَأجعأنأمكنق

وممرفةالمنطقةطبوغرافيةتوضيحعلىذلكُوصاعدني،غيرهيذكرها

الإدارية.أقامها

بنيوصفالد!نلجمال،والقاهرةمصرملوكنيالزاهرةالنبوم،كتاب

كانم(.هـ)8749146شةالمتوفىا!اصنبابيالممروفبردىتنري

أستاذهتأثيرأنإلا،والمي!المقريؤيمنلكلتلميذأالهاصنأبو

أضاذهمع!فأنمنتمكنأنهحتى،العي!تأثيرفاقعليهالمقريؤي

الهاسن-أباأع!-أنهحدإلى!كاد)25(،أوالتر!موتفالمترلوني

كعابفيجمث،والأندلىالمفربلتاردخبردىتفريا!نأصية،اشدعبدزغلولصد

.128صم،791،التاهرةللكتابالماسةالمصركةايئة،،بردىتنرياىالمؤرخ"
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)26(

)27(

.،والش!ورالأياممدىنيالدهورحوادث،ساهتاريخأالسلوكعلىذيل

بينالصدارةمركزاحتلأنأستاذيهوفاةبعدا!اصئأبويلبثولمْ

عثصر)الخاصالهبريالتاسعالقرنأواسدنيوذلدُ،المصريينالمؤرخين

وقدالمماليدُ،أمراءأعيانمنكانوالدهأنالمعروفومن(.الميلادي

مننذكر،الثانيةالمماليكدولةنيالهامةالمناصبمنعددلشفلذلدُأهله

نيوقعتال!الأحداثمنكثيرنيضارككما.ودشقحلبنيابةبين!ا

أبيه،عنالروايةعلىفيهااعتمدفقدسبقتهال!الهوادثأما،صده

بردىتنريولابن،)26(.الوالدقال،أ!،،الوالدليحك!،يقولفكان

الذي،،والقاهرةمصرملوكنيالزاهرةالنجوم،"همهاعديدةمصنفات

كثيرنيجاءتنقولهأنحدإلى،المقريزيعلىمادتهمنكثيرنياعتمد

بالتفصيلاتتتميزالأخيرةأجزاءهفانذلكُومع.حرفيةالأحيانمن

مطلمأالاحداثلتلكمعاصراَكونهبحم،الدتيقةوالمعلوماتالصحيحة

والاداريةالسياسيةللحياةأصاسيأمصدراَيعتبرجملتهنيوالكتاب.عليها

أبوزودنيوقد.والثانيةالأولىالمماليكدولةعصرفيوالاقتصادية

ثمبالكركأحمدالناصرثورةبتار!خيتعلقماخاصةغنيةبمادةا!اسن

مصرعه.لقىأنالىلهالأمراءعاربةمنذلكُبعدجرىوما،إليهالجوئه

لمددوالتقميبالدقةيت!مالحوا-ثهذهمنيرويهماكلنيالهاسنوأبو

ذلكنيغروولا،الكركلحصاروالشاممصرمنوجهتالقالتجارلد

والتحريالتدقيقوضدةالمعرفةبسعةالمعروفينالمؤرخينمنالهاسنفابو

التارلهخنيتخصص،أمينكدودمجتهدذلكجانجاالىوهو)27(،كتابتهني

وأجاد.فأبدعوالتراجم

أحمدبنلعمر"والأسفارالاقامةمنلجاممهوقعف!الأخبارعيون،كتاب

.،357378صاجا،الزاصةالنبوم:الهاصأبو

اسماعلعود،35عى،الميلأديعثرالخاصالترننيمصرفيالمؤرخون:ز،دةمصطنىعد

المؤرخ،كابفيجمث،الزاهرةانبومكابهفيبردىتنريابنالمؤرخفهجةالرزاقعبد

.،12121.ص،م7491،التاهرة،للكتابال!امةالمصركةايئة،،بردىتنرياين
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1سنةالمتوفى،الثاعبابنالمعروفالحلبىعليابن (952 95 rt)منم

طلبهنيرحلثم،بلدهعلماءعلىالعمأخذوعلمائها،حلبفقهاء

حيثبحلباستقرثم،فمكةفالقدسفالقاهرةدضقالىمنهوالاستزادة

منلجامعهوقعفياالأخبارعيون،كتابهويقعالحديثا.رئاسةإليهانتهت

ابنسجلوقد.نحطوطةتزالماأجزاءثلأثةفي،والأسفارالاقامة

اتصالاتهضنهكمابها،قامالقالرحلاتجعالكتابهذانيالثاع

تلكالاطلاقعلىالرحلأتهذهوأهم.منهماستفادتهومدىالحلمبرجال

نيدقيقأفكان،الحجفريضةلأداءالهجازالىبهايقومكانال!

هذهمناستفدتوقدويصفها.بهايرالقالأماكنيذكرملأحظاته

المؤرخينعندممروفاكانمابفضلها!ححتاذ،عظيمةفائدةافطوطة

رواياتهنيالشاعابنولكن،العثانيالعصرالىالأردنخاناتاارجاعمن

قيادوخانالقطرانةخانمنبكلمرفقد،مملوكيةاغايثبت

بينقائمأكانالذيالنقاشاًحسمأنعلىساعدنيبذلكوهو)ضبمة()38(.

وتاريخها.الخاناتهذهنسبةحولالباحثين

التراجم:كئب-4

التاريخنيالكتابةعلىالمماليكدولةعصرنيالث!ديدالاقبالمنالرغمعلى

أبدعواممن،الاسلاميةمصرمؤرخيأعظمالعصرهذانيظهربحيثالياحمط

بوجهالمماليكُوعصرعامةالاصلأمىالمصرنيواثاممصرأحداثتاريخفي

فيتتجلىوالثاميينالمصريينعندالتاريخيةالكتابةنتاجأروعأنإلا،خاص

الحقيقةفيالتراجموكتب،التوار!خفيتتبلىممااكثرالتراجمكنبنيالواقع

كتبأهميةليتبين.وقدا!ليةالعامةالصمياسيةوالأخباراليمةبينتجمع

المامالصردقبيلمنتبدوقدهامةفقراتاعلىبعضهانيعثرتعندماالتراجم

الهالليفتحماالهامةالأفكارمنتتضمنالهقيقةنيأنهاإلا،الزجمةأثناء

موضوعالمنطقةنيالحضارةمظاهرببعضالمتعلقةالحقائقمنكثيرلاستنبارو

.،ضطورو35،5لوحة2ج،والأضارقامةالإمنلجا-وقعيخماالأخبارعونةالثماعاى)38(
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الرسالة:هذهإعدادنيعليهااعتمدتال!الكتبهذهبينومن.الدراسة

بنعدبنعليبنلأحمد،،الثامنةالمائةأعياننيالكامنةالدرر،كماب-ا

(مA)5852144سنةالمتوفىالعقلانيحبربابنالمعروفهودبنعلي

وقد،الثاممدنمنالعدلدوزار،ودصث!قالقاهرةنيعلومهحجرائتلقى

تاليفمنالثرعيةالوظائفلبعضوتقلدهالدلنيةبالعلوممعرفتهأهلته

الذيوالكتاب.والتراجموالتاريخوالفقهالحديثنيالمصنفاتمنعدد

لأبرزفيهترجم،،الثامنةالمائةأعياننيالكامنةالدرر،هوبصددهنحن

النشاطتتبعنيتراجهمناستفدتوقد.الهبريالثامنالقرنشخصيات

نيالواردةالعباراتبمضمنألتقدأناستطعتكما،الأردننيالملمى

وذلكُ،الكركفيالانثائيةأعالهلنال!ضحماالجاوليلسنبرترجته

مهمةم(I)5711311سنةنيالأميرهذاالىهدالناصرأوكلعندما

فيها)92(.النيابةودارالسبيلوخانوالبيارستانالمدرسةبناء

الرحمنعبدبنلمح!مد،،التاسعالقرنأهلأخبارنياللأمعالضوء،كناب-2

سنةالمتوفىبال!غاويالمعروتعثانبنعدبنالرحمنعبدبنهدابن

صغيراَ!زمهإذحجرابنتلأميذأشهرمنالسغاويم(.)20956914

الغاويحظيوقد،والتراجموالتاريخالهديثدراسةإليهفحبب

نيعدليدةمؤلناتوللخاوي.بكتابتهوتاثر،حجرابنأستاذهبرعاية

الضوء5وهوهناجناالذيكنابهأما،والتراجموالتارلخوالفقهالهديث

منللمث!ور!نفيهترجمفقد،،التاصعالقرنأهلأخبارفياللامع

لأصتادةالكامنةالدررلكتاباستكمالاالقرنهذافيوالنساءالرجال

الضونيلهمترجممنمعظمتجرلحعلىالسغاوياقداممنالرغموعلى

الكتابهذافإن)3ْ(،الجارحبالمؤرخنمتهالسيوطيأنحدالىاللأمع

266.ص2ج،الكانةالدرر:حبراى)92(

اعرافىيخهرطق،عطفيهوأغرق،عمر.فيهفأتىالتار!خعلىاكبئم+:اليوطيقول)03(

الض!اننظم)انظر:،كذبأوإنصدتأإنبهرسا،وكل،الخلقباو!هوصلأ.،الناس

(.52Tص
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نيالعلميةللحياةتاريخيفيمنهأفدتوقد.الصخاويمؤلفاتفخرلعد

العلماءمنكبيرعددعلىالتعرفمنتكنتاذ،الأردن!فرقيمنطقة

المنطقة.هذ.الىلنتمونوالأدباءوالفتهاء

هذاإعدادفيعليهااعتمدتالقالمصادربعضلتحليلبيطةنبذةهذه

لاالق،والمطبوعةافطولىالأحرىالمصادرعث!راتالىبالافافة،البحث

الدراسة.هذهفيلهاعرضتالقالممادرصأسيتهاتقل

إ

!حص!!!؟ع!!ثىيريم

م!بب!

ببن

25

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



الأو!الصل

الإدَار!بافطمام

:الكركنيابة-1

االيوف:أربابوظائفأولاَ:

اللطنةنيابة-1

القلضنائب-2

المدكنةوالما-3

الهاجب-4

الجيشنقيب-5

المهمنداهـسة-6

البريدتقدمة-7

الدينية:الوظائفثانياَ:

i-القضاة

ا!تب-2

البإرستانناظر-3

الخطابة-4

التداهـسى-5
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الديوانية:الوظائفثالثاَ:

i-الكرلىُناظر

ال!ركاتب-2

الجيشناظر-3

المالبيتناظر-4

الجيش::بعاَرا

البلقاء:-ولاية2

:عجلون-نيابة3

فيأ!صصبرسُاث!فىبُممستج!

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،
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)1(

الكركنيابة

دولةعصرفيالاردنفرقيلمنطقةالرئيسيينالادارلينالقسميناحدىس

عجلوننيابة!مفكانالث!اليأما،الجنوبيالق!مبهوأع!،الاولىالم!ليكُ

،الكركمدلنةمركزهانيابةعلىتشتملالكركنيابةوكانت.البلقاءوولاية

ممط)؟(:ولاياتوأربع

الثوبكُ.ولاية-,

ممان.ولاية-2

زغر.ولاية-3

البر.ولاية-4

بالكرك،ال!لطنةنائبقبلمنيمينوالالولاياتهذهمنكلويتولى

أجنادالولالاتنيول!اب!)2(.الكركنائبعلىتقتصرمكاتباتهموكانت

الناسقضايانيالنظرأماأيضأ)3(.النائبقبلمنيعينونالولايةلماعدة

جانبوالىالولايةمركزنيالواليمععادةيقيمتاضالىفيسندفيهاوالفصل

مدلنهْومركزةالبرواليوظيفةهيأخرىاداريةوظيفةوجدتاالولايةمتولي

)1(

)2(

(r)

،601ص4ج،الأعثىصبح:التلثندي183-ص،الثرتبالمصطلحالتمرف:الممري

.+،ضطوروlotلوحةالمنثا،الرفغالمتصد:الخالدي2،2-،701

.018ص7ج6الاْعئىمبح:التلثندي

.،،ضطورو154لوحمة،المشاالرفغالمتمد:الخالدي
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والمناطقظاهرهاالكائنببرهاالمتملقةبالاموريختصوعملهنفسهاالكرك

لها.اباورة

التالي:النحوعلىالكركبنيابةالاداريةالمناصبوتتوزع

االديوقأربابوظائفأولا:

اللطنة:نيابة-1

منبيبرسالظاهرالملكالسلطانانتزعهاأنمنذنيابةالكركأصبحت

م(،)56611263سنةفيوذلدُ،عمرالمنيثالملكاللطانالأدروبيأميرها

المماليكدولةسلاطينمنخاعاَاهتاماَالهينذلكمنذتلقىالنيابةهذهوأخذت

الص!كر)"(،كأتابك،أمرائهمأعيانكأكبيراَأميرأعليهايعينونفكانوا،الاولى

علىتولاهفقد،السلاطينبابناءتختصفأصبحتالمنصبهذانائبهاتجاوزثم

عينثم،بيبرسالظاهرالملكُالسلطانولداوالمسعودالسعيدمنكلالتعاقب

عدللناصراقطاعأذلكقبلوكانت،أحمدالناصرابنهفيهاعدالناعرالملك

هذهبهااختصتال!الامتيازاتومن.الثالثةسلطنتهافيإليهالجأعندمانفسه

وهى،الشاميالأحمرالورقعلىإلامعاملأتهيكتبلاكاننائبهاأنالنيابة

الثامنوابمنغيرهمادوندسشقونائبالكركنائببهااختصخاصةميزة

نيابةبهتتمتعكانتمايناظرامتيازأعدالناصرالسلطانمنحهاكماجميعاَ)5(.

1314)أ4سنةنيأوامرهأصدرفعندما،بدث!قالسلطنة * V)نوابالىم

السلطانمكاتبةبدورههوويتولى،دمثقناشاتنكزالاميريكاتبوابأنال!ثام

الثصرط)6(.ذلدُمنالكركنائبالسلطاناستثنى،بأمرهم

)4(

)0(

)6(

أحمد132-ص،الممالككثزبدة:ضاهينابن22-هص12ج،الأعثىصبح:التلثدي

1091،التاهرةجامعةآدابجملة،لوركةالإداريالتقيم:الكريمعبدعزت * Lم،

403.ص،ائامطرابلسا:ساالضشعبد،013ص

الممالك،كفزبدة:شاهينابن54-ص8ج،391عى6ج،الأعثىصبح:التلثدي

132.ص

38.ص9ج،الزامرةانبوم:الهاصأبو
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والتواتيعالتقاليدنيويعم،الامورعامةنيالسلطانمقاميقومعادةوالنائب

لذلكنحصصبقصريقيموكان)3(.بنيابتهالمتعلقةالامورمنذلكوغيروالمناشير

بهخا!مةادارةلهوكانت")8(،النيابةقصر،أو،النيابةبداريعرفالمد!نةفي

كمام()9(.)56611263سنةنيبيبرسالظاهرأوجده،بنيابتهخاصوخاتم

بهذايعملونالذشوفلاحيهاقطاعهشؤوننييتكماستادار)9ْ(،لنائبهاكان

به،الخاصونمماليكهلهوكان)9!(.ونفقاتهبيتهأمورعلىأيضأويشرف،الاقطاع

السلاطينوكانطواشيأ)2؟(.بثانينالاحيانبعضنياختصأنهالىبالاضافة

الظاهرالسلطانولىفعندماكبيرباقطاعالكركنائبعلىعادةلخسوندومأ

(مr)5661126سنةالكركنيابةالظاهريأيدمرالدئعزالأميربيبرس

ووهبه،دمثقنيابةولاهعندمامنهانتزعهثم،لهاقطاعأالخليلبلدمنحه

التصرفذلكويعبر)3؟(الفخريأيدكينالدينعلأءالاميرالجديدلنائبهااقطاعأ

يتمتعالكركنائبوكان،خاصةمترلةالكركلنائبأنعلىبيبرسجانبمن

ماوكثيرأ)ا؟(.كبيرةمبالغعلىلهيتحصلنضهاالكركمنطقةفيواسعباقطاع

ع!دفيلنائبهاحدثكماالاقطاعاتامنبمزيداتساعأيزدادالاقطاعهذاكان

وهذه)15(.جديدةقرىسبعاقطاعهفيزادإذ،قلأوونبنعدالناصر

،الكركنواببهلنعمكانالذيالواسعالثراءلناتف!رالكبيرةالاقطاعات

عدالناصرلجوءلذكرتعرضناعندماإليهأشرناأنسبقمماذللىُعلىونستدل

آقوشالد!نجالنائبهامنقبلعدالناصرأنذكرناوقد،الكركالى

.16ص4ج،الأعثىمبح:القلثندي06-ص،الئرتبالمصطلحالتعرت:الممري7()

(A)931.صجا،الدهورحوادث:اطصأبو266-ص2ج،الكانةالدرر:حبرابن

.،رونحطو،394لوحة3ق02ج،الجمانعتد:الميق-294صاج،اللوك:كلزالمتر(9)

2.?7صر،,0ج،سعاللاالضوء:ويالغا(01)

93.ص،انتمومبيدالنعمجد:البكى)11(

التبر:،-الغاوينحطوط،261لوحة3ج،الهبرةتاركخفيالفكرةزبدة:الدواداريبرس()12

938.ص،اللوكذكلفيالمبوك

.202ص3ج،الخطيرةالأعلأقشداد:ابن)13(

.44ص2ج،كللوا:يفىالمتر(1،)

.+،نحطورر303لوحة9ج،النكرةزبدةالدوادار:بيبرس)15(
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العركىالثراءلهذاونتيبةكعيراَ)69(.ضيئأوكان،اقطاعهغلأتمنالمتحصل

صعفرأ،ططاناَانصةحياتهنيالنائبهذاكان،نائبهابهكتشعكانالذي

برصمتصنعكانتانهك!بالتاهرةااللطنةقصرمنمصنرةصورةقصرهفكان

وقد-"بهخاصةالنحاسمنوأوانأدواتآقوشالد!نجالالكركنائب

سنةالىتاريخهبرجعالأصنرالنحاسمنطبقالأمثلةهذهمنإليناوصل

اسهتحملكنابةعليهنقش،بالقاهرةالاسلاميالفنمتحففيمحفوظ807ء

المثاغريالمرابطيالهاهديالعاديمالعالمىالعاليالمقربرصمعمل)ممانصها:

الهروس(.بالكرلىَال!لطنةنائبآقوشالدممنجمالالجاليالمنصوريالمظفري

المبارةعليهنتشالمذكورالمتحفنفسفيالنحاسمنآخرطبقونصف

الممظمةالسلطنةنائبالجماليالعاليالثرتالمقربرصمعمل)مما:التالية

لصكب،الشامنواببقيةشانشانهالكركنائبوكانالهروس()17(.بالكرك

وأركانوالهبابالامراءبهيحف،صيبمركبفي،الاسبوعنيعرتين

وتجملعظيمةأبهةني!ودثم،الكركمد!نةظاهرالىويخرج،النيابة

كبير)89(.

سنة،كلنيبنيابتهتقليدأالنائبالىالصلطانلروصلأنالعادةوكانت

مقابلونيكبير)91(.احتفالنيالبلدبهاويشقالنائبيلبسهابخلمةذلكولصفق

والهدايا،التقادممنعددأسنةكلفيالسلطانالىيقدمالنائبكانذلكُ

عليه.يخلعبأنالنائب.عنرضائهعنلطنثماللطانيتقبلهاأنالعادةوجرت

ويمكننا.الصلطنةخزلنةالطالنائبقدصا.كانالقالأموالالىبالاضافةهذا

.917ص8ج،اصةالزافبوم:الهاسنأبو()16

17().auva&et.wiet!!طهم.

.lov.24.23..14 P!علهل.aphieأ!Repertoire chronoloQique 'd bp

عصرناؤالاجتماعياتتدمإيهوعلماأقصويتهعطبضهأدواتعلىاصهالمرءفثىأن

كالتادقالكبرىوالمؤطتوالاكياءوالامراءالملوكقصورفيذلدُوللاحلىاولضر،

وكير..الطيران،ثركاتوالمطاعم

.491ص4ج،الأعثىصبح:القلثدي)18(

ضا!ة:طولونا!+-،نحطوط004لوحة+الواصلين،تار!خالكروبضرج:واعلابن)91(

YIAصاجا،الخلان 4 261 4 253 6 YOY.
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جسرنيالمكوسمنالكركنيابةنيلتحصلماانعلمنااذاالمبالغهذهتقدير

2(.)ْالذهبمنمثقالآلافعثرةالىيصلالحسا

القلمة:نائب-2

هذاصاحبويتولى،ال!لطنةنيابةعنتماماَمستقلةالقلعةنيابةكانت

وأالألفمقدميبينمنعادةويختار.القاهرةمنيصدرشريفبمرسومالمنصب

الظاهرالسلطانولمتبر)21(.بالقلعةال!عادةدارنيعادةويقيم،الطبلخاناهأمراء

-%j%سنةالكركبقلمةالوظيفةهذهأحدثمنأولبيبرس Y iنابعدذلك

الد!نشسىالاميرالقلعةلولايةفندب،عليهبالثورةالقيامحاميتهاحاولت

)22(.المنصبهذاتولىمنأوكوهو،الع!هيلى!واب

بصيانتهايقومأن)23(،القلعةمتوليأو،القلعةنائباختصاصاتومن

أبنيتها،تجدلمدمن:إليهالحاجةتدعوماأوبنياغامنوسماوعارة،وحفظها

ويمكنناالسلطانيةالخزانةعلىالهافظةلتولىكما.عقودهاوشد،أفنيتهاوشييد

أحدأنعلمناإذاالخزِانةهذهتحتو،كانتال!الضخمةالمبالغتقدير

وكان،)"2(.الذهبمنفيهأودعما،كزةمن662ءسنةنيت!ثققأبراجمها

قاعةوهي،افتلفةالاسلحةفيهاتخزنال!بالزردخاناةعناكتهمنجانبأيصرف

،اللأحبقصرالاسكندويةنيابةفييعرفكانماتث!بهالقلعةنيلذلكُنحصصة

غلقعلىالا!فراتمهامهومن.فيهاالموجودةوالذخائرالمؤنبثؤونيهغكانكما

ذلكُأثناءاحتفاظهمعالثروقابعدوفتحهاالثمسغروبعندالقلعةأبواب

.pryص،المالكُكفزبدة:ضاهينابن)02(

ا!ن348-ص11ج،امرةالزانبوم:ا!اصأبو-657ص3ج،اللوك:المترفىي)21(

اطرةعهدفيالدارمذ.شوكانت..25صاج،والأبداناننوسنزهة:الصيرفي

لوحة+الواصلينريخ"يالكروبضرج:واملا!:)انظراللطنةدارالأرويةالكرك

،(.ظورو،331

التلثندي::انظر،الكركنيالتلحةنائبوعنا-23ص3ج،الزمانساَةزول:اليونيق22()

242عى4ج،الأعثىمبح ، rte-لوحةانحر،فتوحبهادر:ا!نeatفطوط،+.

.،ضطوط25لوحة1ق23ج،الج!نعتد:اليق)23(

."ضطورو"427لوحة،الواصلينتاردخ"الكروبعنرج:واصلا!)24(
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القلبة.فيميمونومماليدُ،بحريةأجنادالقلمةلنائبوكانلدله)25(.بالمفاتيح

النائبوكان)26(.النيابةجيشمنق!طَولثكلونحفظها.علىالقيامصمتهم

منلاسوارهاحمايةوالمسى)27(،الهراسوهم،القلعةلحراسةمنهمجاعةل!تب

)إذنبدستورإلابمنادرتهاالقلعةلرجاليسمحلاكانكما)28(.المتسللينعبث

طبلأالعادةنيالقلمةنيالنائبويرتب)92(.يومهنييعودأنبث!ر،خاص(،

،واحدةضربةعليهيضربالليلمنالاولالثلثففي،الليلأوقاتلاستعلام

الصبح،يؤذنحقضرباتائلأثالأخيرالثلثوني،ضربتينالثانيالثلثوفي

سبقماكلالىوبالاضافة3(.عددة)ْأوقاتنيتتكرركانتالضرباتوهذه

كلوعلى،النائبعلىال!لطانعينالقلعةنأئبكان،صاممنذكرناهأن

الزاجل()الهمامالطاثرالبريدوضعولهذاوأعالا.النيابةنيالادارةموظفي

هذامتولووعرت.جديدبكلالضرورةدعتكلماالسلطانلابلاغتصرفهتحت

وكبادربالاخبارالعاليةالابوابيطالعالذي!و.الهمامبنوابالبرلدمنالنوع

منها)93(.عليهيردماعلىبالرد

المدينة:وال!-3

صاحبالمماليكدولةعصرعلىالابقةالعهودفيمتوليهاعلىيطلقكان

المنصورالملكُالسلطانهوالكركلمد!ة.واليأعينمنوأولالث!رطة)32(.

ابنالمسعودالملكمنتلمهاأنبمدم(،)56851286سنةفيوذلكقلاوون

.918ص،الثرتبالمصطلحالترت:الممري)25(

.185ص4ج،الأعثىمح:القلثدي)26(

362(.عى3ج،الخطط:)المتروريالر-أهللتتبعبالليلالطوات:الص)27(

29.صى1جا،الأعئىبح:التلثندي69-عى،الثرتبالممطلحالترت:السري)28(

.791عى،والمصورالأ،متثرت:الظاهرعبدا!ن)92(

.018ص،ج،الأعئىبحالتلثندي:)03(

liج،الأعئىعبحالتلثدي:وانظرة69،،الئرتبالمصطلحالترتالصري:)31(

المدفةصاحبباسمالأندلىفيسرو!االمنمبمذاو"ن.362عى3ج،الخطد:المترروي)32(

با!افظ.سىماقابلالذي
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الموصليصآلجكالد!عزالامير:السلطنةنيابةعلىفأتام.بيبرسالظاهر

عينحينفي،العلايبكتوتالد!نبدرالاميرالقلعةنيابةوعلى،المنصوري

!تقلدوالأولوكان،الكركمدكةعلىوالياَالنبمىآ!كالد!نعزالأمير

اللصوصومطاردةالأمنحفظالمدكنةوالياختصاصاتاومن)33(.المنصبهذا

أموالعلىوالهافظة،التصرت!يثونممنوغيرهمالخمار!نومراقبة،والمض!د!ن

ولكنبالمصا)31(ال!كارىمنافالفينجلدنيالهقلهوكان،وأرواحهمالناس

ويمنعبيو!منيالمنكرعنالبحثبحجةالناسعلىالتحسىفيالحقله!كنلم

وكان.المنكرعلىالقضاءبا!عمأموالهموأخذالناسبيوتحرمةهتكمنأف!أ

بينيجمعفعمله،والحسىوالحراسالثرطةرجالمنعددمهامهفيساعده

الثصرطة.أوالمسىوعملالهتبعمل

جب:ولا-!ا

بالرجوعأوبنفسهإماالجندبينالمنازعاتفضالمادةني)35(الحاجبوصولى

النائبالى!دمنوتتديمالجنالمعرضأيضاَمهامهجملةمنوكان.النائبالى

مافاذا)36(.الأحيانمنكثيرفيالنائبمتامقومكانكما،لهموالاستئذان

يتولىانيحدثوكان)37(.عودتهحينالىمحلهحلمالفترةالناثبغاب

)38(.حاجبانالكركنيالهجابة

أولأنإلىتْيرأخرىرواكةوفاك.،نحطورو،507لوحة4ق02اجالجمانعتد:الميق)33(

م(.هـ)6479012ضةا*بالد!ننجمالصالحالملكهوالكركفيالويخفةهذ.أوجدمن

75(.مى3ج،الخطيرةالأعلأقضداد:ابن)انظر:

(4r)62.63،،61عى،النتمومبيدانعمصين:البكى

شوعليهللداخلينوالاضئذانالوزروأواطكأوالخلينةبابضظ:والحبابةالهببة)35(

الأصرأحمكتتدالعمر()توسرنصناْ!كونأنيخهوثزرو.اطجبيدسقولاما

71(.عى،الخلافةداررصم:الماىهملال)اثنوضةوحزمعتللهوحنكت

(6r)91ص4ج،الأعثىصبح:التلثندي.

(rv)دضقوقدمنماخرجقدالكركنائبالظرتصدنكان5هـ:208ضةفي:المتركليقول

المتركلية،-الباسأبيبنضمبانالحاجمبالكركعلىاضضلفأنبمد،اللطانعلى

.01!ر،315ج،اللوك

-،281عى،ج،الأعثىصح:التلئدي:وانظر.132عى،الممالككثزبدة:شاهينابن)38(
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الجيق:نقيب-5

مقامنيالمادةنيالجيشنقباءوكان)93(.الكركنيالوظيفةهذهوجدت

بطلبهمايخملقيخماالهاجبأوالنائبأمامالمسؤولهووكان.الصفارالحباب

ذلك.منهطلبعندماإليهباحضار.يطتزمكانكما،الجندأوالأمراءأحد

كا.الجيثىرجالأحدعلىالقبضطلبإليهيرجهالذيهوأنهالىبالاضافة

ومنا(.ذلك)ْونحوللصيدخروجهأووسفرهركوبهنيالنائببحراسةيطتزمكان

ذلك.الأمراتتضمااذاالجندبعرضالقيامأيضأعامه

المهمندار!ة:-6

الىالوارث!نالرسلتلقيعلىعملهولقتصر،،،بالمهمنداريعرفععاحبها

الضيأفةدارنيفيترلهم،الكركالىلردممنوغيرهمالمربانوأمراء،النائب

المسلمين،مصلحةليتمدأنالمهمندارنيويثتر!بامرهم)1"(.القيامنيولتحدث

)8"(.بأسموشدةالملمينبقوةوورهمهمالقصادويرهب

البريد:تقدمة-7

التحدثواختصاصهالبريد)3"(.صاحبأوالبريدمقدميتولاهاكانوظيفة

اللطنةلنائبحقالوظيفةهذهفيوالتعيين،الكركبنيابةالبريدلةياعةعن

بالكرك)،1(.

135لوحة5المنثاالريخع)اقصدع!د.فيواحدحاجبللكركأنفبكرالخالديأما،202

،(.ضطورو*

.132ص،الممالككفزبدة:ضاهينا!ن()93

.362مى3ج،الخطد:يالمتركلا-86ص،ج،الاْعشمح:التلئدي04()

.95،عىهج،24اص،ج،الاْعئىمبحةاشفندي،()1

.4هعى،انتموبيدانمسيد:البكى)2،(

.251صجا،والأبداناننوسنزمة:الميرفيا!)43(

.187ص4ج،الأعثىصبح:التلثندي)8،(
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الدينيةالوظائفثانياَ:

التضاة:-9

كومالذيوهو)5"(.الكركبنيابةالقضائيةالهيئةرأسالقضاةقاضيمثل

الاولتاضيانبالكركالقضاءوكولى)6"(.النيابةولالاتجغفيالقضاةبتعيين

لذلك،الهنفيزميلهعلىدرجةيرتفعاثافميةوقاضحننى)7"(.والثانيضافعي

)8"(.المالببيتالخاصةوالقضالاالأوقافنيالنظراثافميةقاضعلىلتعين

من:كلمهشهنيالتاضيويماعد

القافي:كاتب

حسن،واللنولمةالعرفيةالألناقلمدلولاتعارلأ!كونأنفيهويثترط

)91(.والسجلاتبالهاضردرايةلهالملأحظةشديد،الانم

القاض:حاجب

نأاختيارهنيويترط،إليهالاموروورفع،القاضىعلىستاذنالذيوص

كليدمنالقاض!عنيحجبولارضوةيقبللا،الخلقصنتقيأيكون

(.°متابلته)ْ

.2ههص9ج،الأعثىصبح:التلثدي)15(

(ti)لمولكننااثوبدُتافيرذكاسادرفيكرأوردد.2ههص9ج"الأعثىبح:التلثدي

الد!ولي-251صهج،يخةانطبقات:البكي)انظر:وسانزكرلقافيذكرأنجد

،الكاتالدرر:حبما!ن،-،ضطوور33ولوحة7لوحة،العرذلىعلىالذ!ل:الراقي

iلوحة2ج،الإسلأمأملبتار!خالأعلام:ضبةقافيا!نا-AAمىهج rv-ضطورو،

.157صا!االمدارحا،أنجارنيالدارحا:النميس

ضدضافس،فىباأنيختول:التاثتيأما.132عى،الم!لككفزبدة:شاهينا!)7،(

لوحةالمثا،الرفغالمتصد:الخالديأفاْ:وانظر232(ص12ج،الأضصبح)انظر:

.،+فط!رو153

78.مى،النقمومبيدالنعمميد:البكي)48(

282.ص.اج،الأعئىصبحا!لثدي:85-مى،الابقالمصدر:البكى)94(

.228مى01ج،بقالارالمصد:يالتلض86-عى،بقالارالمصد:البكي(05)
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القاضي:نقيب

)95(.القاضىعلىالشهودوتنبيه،الشهودعلىالقاضىتنبيهولتولى

:القاضمناءأ

زكاةبصرتولقومون،والنائبيناليتامىأموالني!تحفظونالذىوهم

)52(.الناسأفاضلمنالقاضىيختارهموالأمناء.القاضي!ينهالمناليتيم

الثود:

عادةوسمون،ائقضائيعملهنيلماعدتهالقاض!يختارهمالذ!نوهم

الحالي،قضائنافيالمالوفهوكماحقيقيينشهوداَليسواوهم،العدولالثهود،

علىالظنةومدمون،القضائيةالاجراءاتصحةنيالنظرفييختصونوانما

نيوالتفقه،والاستقامةالامانة:فيهمتتوفرأناختيارهمنيولثتررو-ذلك

سلوكهمبراقبةدومأالقاضولقوم.الأحكامنيالشزعوعدم،الد!ن

--.(3)o
.3لاو

الىالاساءةعنتكفيهمخاصةرواتبالوظائفهذهمنولكل

)،5(.وظيفتهم

تعدولا،الكركمد!ةفي،العدلدار"وجودالىالعربيةالمصادروسير

مف!العادةنيالداربهذهويختصواصة)55(،قاعةأوفسيحأالرواناَتكونأن

يبتلمال!والمظالمالقضايافيكنظرار.1aاهذهونياللطنة)56(.نائبيعينه

.86عى،الابقالمصدر:البكي5()1

.7Aعى،الابقالممدر:البكى)20(

282ص.اج،الأعثىعبحالتلثندي:98-ص،انقمويدالنعميد:البكى)53(

انمعبدا-124،25مىاج،الإسلأيةواثموبالمربتار!:كاهنكلود283-و

87.ص،الإطميةافضارةتار!خماجمد:

.283صا.ج،الأعثىمبحةالتلضدي)40(

377،صجا،والأبدانالننوسنزهة:الصيرنيابن338-عى3ج،الخطط:المتركلي)55(

002.ص9ج،291عى4ج،الأعثى!بح:اشثندي56()
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هذهنيالنظراللطنةنائبويبا!فرحل!ا)57(.نيعجزاَدثبتونأو،القضاةفي!ا

وجرت،الاسبوعمنخاصةَأيامنيالقضاةمنعددذلكنيويساعده،القضالا

قلأوونبنعدالناصرباثروقد.والخميسالاثنينورمىنييكونأنالمادة

سلطنتهفيإليهالجوئهعندبالكركالعدلبدارالقضالاهذهفيالنظربننه

)58(.الثالثة

فكانت،ْوالأعيادالمناسباتنيالقضاةعلىاللطانيخلعأنالمادةوجرت

فكانتالمالكيخلمةأماحمراء،والهنبلىوالهنفيبيضاء،الثافىخلعة

.(95)ءخضرا

2-اكتب:

اذاالمنكرعنوالنى،تركهظهراذابالمعروتالأمرهيالاسلأمنيالهسبة

أوجهلتدعيمالاسلامأوجدهاوظيفةوهي6(.)ْالناسبينواصلأح،فملهظهر

والعبثالأذىعنويبتعدون،أمرهمفيستقيمالجميعبينوالتضامنالتعاون

علىصاحبهاشرت،واحدآننيوسلوكيةخلقيةوظيفةوس.الناسبمصالح

المرافقسلأمةولرواقب،والأوزانوالمكاطوالاسواقا،الداخليةالتجارة

وتعاطيوالمعام!،والتدليسوالنشوالاحتكار)61(،النلاءوكنع،العامة

والفضيةالذهبيةالنقودعيارويفحص،افتلفةالصنائععلىوكرت.المسكرات

يشتر!جليلةوظيفةوهي.والتبرجوالفبورالض!قوطاردزغ!ما)62(،منخودأ

يكونولا،يعمبمايمملوان،الث!ريمةباحكامعاردأفقيهأ:!كونأنمتوليماني

.21.ص،اللطانيةالأحكام:الماوردي)57(

15لوحةاتا22ج،الجانعتد:اليق47-مىج،1،وان!ةالبدا!ةكير:ا!ن)58(

.،ظورو،LOAلوحة،انصرقوح:بهادرا!ن+-ضطوط،

.12ص2ج،الخلأنمناممة:طولونا!)95(

الحبة،أعكامنيالقركةسالم:الأضةا!ن211-،902ص،اللطانيةالأحكام:الماورري)06(

.121ص،الحبةأحكامفيالتربةاسا:الأضةار)61(

39.ص،انقموميدالنعمسيد:البكي)62(
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الاخلاتا،وسولة،الوجهوطلأتة،القولنيالرفقشيمتهمن،لفعلهضالناَتوله

الاصلامفيالحبةويخفةسملتلقدالد!ن)63(.نيوخثونةوصراحةرأيمع

حياةفيأهميتهالهاوكان،والثقافيةوالاقتصاد!ةالاجتاعيةالهياةنواحيجميع

والخاصة.العامةالناس

،الكركنيابةنيمعروفاَكانالمنصبهذاأنالموضوعهذامنوبهمنا

سولأكانالحبةنظامأنونعتقدبها)"6(.الخاصمحتسبهاالكركلمديضةفكان

كانتلا!ا،بالكركاتتداءالمملوكيالعصرنيالاردنشرقىمدنمعظمنيبه

.عامرةمدناَ

البيارستان:نظر-3

5711شةقلأوونبنعدالناصرالملكبناهبمارستانها،للكرككان

ومراتبةوادارتهأمرهإليه!وضناظرعليهالاشرافلتولىانالعادةوكانت

والبإرضانبدضقالنوريالبيارستاننيمتبعاَكانكا،فيهوالاطباءالمرفى

بالقاكلة)65(.المنصري

الخطابة:-!ا

عليهاللهص!كالنبىلأن،رتبةوأعلأهاالوظائفأجلمنالخطابةكانت

نزلالذيوهو،خطيبهاللكركوكان.بانف!همباشروهاالراشد!نوالخلفاءوسلم

السلطانالىوالقلمةالمدصةمناتيحلتسليمه)66(111سنةنيالكركقاضىمع

)63(

)64(

)65(

)66(

.r-1ا.عى،الهبةطلبفيالرتجةنهاكة:باماين-52ص،الابقالمصدر:الأخوةابن

.132ص،الممالكُكفزبدة:شاهيناثن

،والمصورالأ،متئرت:الظاهرعدا!:وانظر،91اعى،ج،الأعثىمبح:التلثدي

.مر،228

نهاةانوكلك!:،-ضطورر،،91لوحة،الواصلينقاريخ،الكروبمفرج:واملابن

الخطابةانوالظاكل194-عىجا،اللوكةالمتروري"-ضطوط،23لوحة28ج،الارب

هـ(814)تحينالد!نبدرللتافي،نضد،يخبمناكرفيا!ينمارالكركني

تاردخفيالدارسةالنيمي)انظرةبالكرنخطابةنمف،ازرعاتظفيباثنالممروت

023(.،،23صا!أ،المدارس
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)63(.القضاةلقاف!مضافةهذهوكائت.بيبرسالظاهرالملكُ

:رشالتدا-5

التعيينويكون.والفضلبالعملهمعثودوشيوخأساتذةالمهامهذهويتولى

بالكرك)96(.الهدثوظيفةيتولىمنوهناكاللطنة)68(.نائبقبلمنفي!ا

الديوانيةالوظائفثالثاَ:

الكرلىُ:ناظر-ا

المنصبوهو،بالكركاليلط!ةوزلراختصاصاتاختصام!اتهنيحادل

نيلهوزروممن،الال!بيداودالناصرالملكعهدنيالكركنيمعروفاَكانالذي

هذاولكن3(.)ْالأنصاريالوهابجمن!عبدعدبنالد!نضسىالوزيرالكرك

دولةعصرفيعليهفأطلتى،امطلاحهتنيرانيلبثلمالؤزارةأع!المنصب

بالكركالمملكةناظروكان،الاداريةالوظائفأجلمنوهى،نظارةالمماليك

)97(.القاهرةمنالسلطانلمعدرهبمرسوممنصبهفي!ين

ال!ر:كاتب-2

دورانيتولىانصاحبهاحقفمن،خاصةأهميةذاتالوظيفةهذهكانت

مرسومكانال!ببولهذا،فيهاالمكاتباتبيععلىوطلع،النيابةنيالاثاء

كاناللطانانبالذكرالجدلروومن.الملطانقبلمنمباضرةصدرتوليتها

.93،391عى4ج،الأعثىصبح:التلثندي)67(

.391عى،ج،الأعشسبح:يالتلض)68(

ال!طاربا!الممروتالباسأبوالد!كمال!ودىأحمد،الكركفيالهدثتولواالذ!ش)96(

الوافي:هـ)الصندي007ضةبالإبزةبالكركالبضاريميححدثقدهـ(،207)ت

والكركبدضقحدث73(ضدا)تدافيال!*توكذلكا-916(.67عى،بالويخات

أحمد!الد!،جبالكركوحدث102(.عىهج،شيةانطبتات:)البكيواثوبك

55(.عى6ج،الذدولشذرات:انلاح)أبوهـ(721)تاثيئ!عدايد

.874ص8!ا"نطارآةص:ا&زي!جد7(0)

.364عى3ج،افطر:يالمتركل257-عى9ج،188عى،ج،الأعثى!بح:اشثندي71()
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بخفياتلطالعهكي،خاصتهمنبهاموثوقاشخصيةالمنصبهذايتولىانيحرص

يخبر)2!(،النائبعلىعينأكانالاصليعملهجانبالى!و،النيابةأمور

السركاتباختصاصاتومنبعيد)73(.أوقريبخبركلعنبالبريدالسلطان

!خوأخذ،أجوبتهاوكتابة،النائبعلىالواردةالكتببقراءةأيضألقومانه

ا)عدلبداروالجلوس،والصادرةالواردةالمراسيموتصريفعليما،الناثب

بعضأشارتوقدالشمب)71(.منالواردةوالتظلماتالقصصلقراءةبالكرك

انهيؤكدالقلضثنديولكنبالكرك)75(،للسركاتبوظيفةوجودالىالمصادر

درج)76(.كاتبجمرد

الجيثى:ناظر-3

ضبلىنيتنحصر،ومهمتهالسلطانل!ليه،0'(لجيشها)ناظرالكركنيوجد

عنللسلطانوالكتابة،النيابةنيوالاجنادللامراءالمقطعةالاقطاعات

خاصد*انأمرتهتحتوكان.ونحوهابالموتأربابهاعنالمتوفرةالاقطاعات

72()

)73(

(vL)

(75)

(?v)

(vv)

258.ص9ج،918ص،ج،الأعثىصبح:التلثندي

.3لأ،عىاجا،الابقالمصدر:القلثندي

.892ص11ج،الابقالمصدر:التلثدي

أبو-tit،948منهج،المبر:خلدونا!ن33-صا9ج،اتالنرابنتار!:اتالنرابن

تجاريخالأعلأم:ضبة،ضابن7،132ص21ج،035صى11ج،مرةالزاانبوم:!اصا

01ج،60ص6ج،اللامعالضوء:الغاوي،.،فطوطAOلوحةجا،الإطمأهل

بناماأ(666ص3ج:للوكا)+كلكربانثاءلإاثربا،.دعا:يشلمتروا3-81ص

925(.صاج،اننوس)نزهة+بالكرئاالإثاء+،تب:عا.aالصيرني

)صبحانشقبلمنآنذاكتويتهوتكون.232ص12ج،الأعثىصبح:التلئندي

،تب،(.*ظوط153لوحةالمأ،الرفغالمتصد:الخالدي902-عى9ئجالأعش

علىالردنيالر،تبمتاموقوم،وكيرماوالولا،تالمكاتباتككتبالذيوص:الدرج

صبح)التلثدي:الموقعأوالدصكابذلكفيضاركهوربماوالصادرةالواردةالكنب

,tyrLج،فى65صهج،الأعثى a I)I:

،فيا!ن232-ص12ج،358ص9ج،24،252صا8ج،الأعثىصبح:التلفدي

كفزبدة:ضامينا!-فطورر395لوحةجا،الإطمأهلبتاردخالأعلام:كبة

.132ص،الم!لك
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نيوهوبالتاهرة)"7(،ال!لطانمنالصادرةالاقطاعاتهذهمناشيرفيهلمثبت

و!اعد.وغيرها)9،(،الاقطاعاتنيوجزئياتهاالنيابةكليات!عب!الحالةهذه

وشهود.كمابصمتهني

)08(:المالبيتناظر-4

القويم.والخلقبالمدالةعرفمنإلايليهالا،الشانجليلةوظيفةهي

وماالكركنيابةفيالمتحصلةالاموالعلىالا!فرافالمالبيتناظرويتولى

،المالبيتوصيرفي،المالبيتشهودالمادةفيمهشهنيو!اعده،منهالصرف

الوظيفةهذهوكانت)82(.النائبقبلمنهؤلاءولايةوتكون)81(،المالوكاتب

)83(.الخزانةنجاظريعرفصعاحبهاوكان،الال!بيةالكركامارةع!دنيموجودة

اهـ!صَب!،رلمىَراط:افي

يتولىمحليجيشبوجوديقطعمما،الكركجيشذكرالمصادرفيترددلا

ومن.الضرورةعندالنائبيبعثهاال!التباريدنيويسهم،المنطقةعنالدفاع

هذااش!تركوقد،أيوبيةامارةكانتأنفذجيشللكرككانأنهالمعروت

فيالايوبيالسلطانعدالكاملقواتمع962ء)81(سنةآمدفتحنيالجيش

7()A03،31091،ص4ج،الأعئىصبح:القلتئدي.

.683ص3ج،الخطط:يكللمترا(97)

الرفغالمقصد:الخالدي233-ص12ج،102،242عى4ج،الأضعح:القلثندي)08(

ضةولياوتد،الماليث+وكالةأجاننيعلياوأطلق،.،فطورو153لوحةالم!أ،

)العينى:هـ(714)تفسانالباجيعدبنعلىالحنأبوالد!علاءالإصامهـاثيئ714

2ج،الجمانعتد rنحطوط،04لوحمة1ق.)،

.364،365عى3ج،الخطط:المقريزي3-اص4ج،الأعثىصبح:القلثندي)81(

022.ص،ج،الأعثىصبح:التلثندي)82(

16ج،الأبصارصالك:)الع!ريمزمربنالدتشرف:عمرالمفيثالملكع!دفيخولاهاكان83()

،(.نحطوط+005لوحة3ق02ج،الجمانعتد:الميق"-نحطورو،061لوحةق!3

فيهيزثرلاالحصانةغاكةنيالودالحبارةشصرعليا،دجلةنهرعلىتديمةمديخة)84(لاأمد:

مدفةوم!.كيرةوزروعباتينولها.أصارهاداخلماءعينو!ا،اناربتضرولاالهد!د

324(.عى4ج،الأعثىصبح:التلثندي)انظر:الخصبكيرة،
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وتطهير.المقدسبيتبفتحداودالناصرقيادةتحت637ءضةقامكمامصر.

الحملةفيالثانيفردرككالامبراطورالىالكاملطمهامابعدالصليبيينمن

عاتقهعلىالكركجيشأخذعمرالمغيثالملكُصدوني.الادسةالصليبية

الناشئةالمماليكُدولةعلىوالقضاًمصر،فيالال!بيينعرشاسترجاعمهمة

سنةجالوتعينمعركةنيالجيشهذااشتركثم.صمتهفيدروفقلمولكه

بيبرسالظاهرانتزعوعندما.والمثاممصرتواتمعجنبالىجنبا8655َ

منالرواتبلهمفصرت،جي!ثهاأمررتب،ء661سنةعمرالمنيثمنالكرك

ثموالاتطاعات)85(الرواتبلهموعين،سابقةأشهرثلاثةعنالخاصةأمواله

الكركجيشاشتركوقد،)86(.والظاهريةالبحريةمنجاعةبها،جرد

كما،قلاووناللىسيفالمنصورالملكُالسلطانزمنالتتارحربفيالمملوكي

)83(.قلاوونبنعدالناصرالملكُاللطانعهدفيأيضأمحاربتهمنياشترك

نائبالدواداربيبرسالأميرالقائدالمؤرخبقيادةالجيشهذاحظىكذلكُ

أمربترتيبقاموقد0956.سنةعكافتحفيالاشتراكبثرف)88(الكرك

5685سنةتلأوونالمنصورالملكاللطانمنكلبهوالاهآمالكركجيش

المماليكمنكبيرأجعأإليهافجرد،بيبرسالظاهرولديمنتسلمهاأنبعد

تمأنبعد745ءسنةاسماعيلالضالحالملكُالسلطانثم)98(المنصوريةالسلطانية

الجندعددندريولا9(بالكرك)ْثورتهعلىوالقضاءأحمدالناصراستسلام

صريحبنصيؤودونالمفالمؤرخون،الكركجيشمنهميتكونكانالذ!ن

نقلالظاهريشاهينابنأنومعالاولىالمماليكدولةعصرنيعدتهيتضن

:المتركلي،-فطورو،،914،02لوعة،الواصلينتاريخ+الكروبمنرج:واصلاين)08(

.194مر،جا،اللوك

.29،صاج،اللوك:يالمتركل،-نحطوط"23لوحة28ج،الاربنها!ة:انوروي)86(

.96اصجا،اللوكةالمتروري(س)

اج،اللوك:المترروي،-نحطورو،283-285لوحة9ج،النكرةزبدة:الدواداريبرس)88(

.1.-8.ا0مر،20

732.صجا،اللوك:المتركليا-02ص،والعصورالأ،متثرت:الظاهرعبدا!ن)98(

.39عىا.ج،الزامرةانبوم:الهاشأبو666-،663ص2ج،اللوكةالمتر!ي)09(

--
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ذكراغفلأنهالانياباتهابروائثامصرنيالجيوشجميععناحصائيةإلينا

عليهنعتمدأنيمكنالذيالصريحلاضصافتقادناومع)19(.الكركجيشعدد

فقد.النصوصبعضخلالمنذلكتقديروصناففيالكركجيشتقويمفي

عداما،فارس006منلتكونعمرالمنيثالملكع!دعلىالكركجيشكان

جيشصفوفنيتمردحدثبيبرسالظاهرصدوفي)المثاة()29(.الرجالة

أرادمنجلةأنوذكر،جميعاَيمثناتمأنوأرادالظاهرإيهمفتدم،الكرك

أخرىبقواتاواستبدلهممصرالىونقالم،عنهمعفاولكنه،فارس006قتله

منحماةجيشلزادأنبيبرسالظاهرطلب0567سنةوفي)39(.القاهرةمن

نأومىهامةحقيقةعلىالنصوصهذهمننستدل)49(.فارس008الى006

بدايةنيالصكريةالقوةمحذودةكانتوالكركومعفدكحماةالصغيرةالنيابات

مرعلىتضاعفتأنتلبثلمالص!كرلمةالقوىهذهولكن،المماليكدولةعصر

ونلأحظ.صفدجيثىوكذلدُفارس0001منيتالفحماةجيشفأصبحالالمام

إليهانضمتهـ،197ضةالكركنيبالثورةقيامهعندبرقوقاالسلطانأن

ألفنحووممهيلامينبالثنيةأقام،دضقالىبجموعهكتوجهأنوتبل،قواتها

)"5(
.،لِارس

!ر
بينيتراوحكانالكركجيشإن:القولأستطيعتقدمماكلمن

ولكنفيها.المرتبينالامراءومماليك،الرجالةعداما،فارسا.006-..

نيالجيشهذابلغفقد،المناسباتبمضفيمراتعدةيتضاعفكانالعددهذا

القبائلورجالالمماليك!موكانكبيرةاعداداَالمسعودالملكال!لطانع!د

.401،0.1ص،الممالكُكفزبدة:ضاهينابن(11)

.28صا3!أ،الزمانمرآةزلى:ايونيق)29(

07لوحة28ج"الاربنما!ة:انوكليا-23ص3صا،الزمانمرآةزلى:ايونيق)39(

.،+حطورو

303.عىاجالد*،انبمالنضائل:أيىكنضضل)،9(

الكركظامرنم!:والثنية،.،ضطوروأ14لوحة،الثصينالجوهرمنظعةدتماتا:اين)59(

الممري:)انظر:لل!ازتوبهمكدأ،مأربمةمدةانمحباجبهقيممكانأب!ديخماأعح

،(.ضطورو،171لوحةاتا!2،الابصار!

ه،
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ومؤابالثراةجبالومنطقةاكربرأهأليالىبالاضافة،العربيه

جيشهاأصبحفقدقلأوونبنكدبنأحمدالناصرعهدفيأما")69(.،الجْبلية

ثورةأثناءائسنتينمنيقربماالهصارامامالصمودمنتمكنبحيثكليفأ

الفرقةالىبالاضافةيضمآنذاكالكركجيشوكان.بالكركأحمدالناصر

ورجال،الجبلية،0ومنطقتهاالكركأهاليالفرسانمنوممظمهاالمملوكية

هذامنلفرقةأمكنجميثالتسلحمنكبيرةدرجةعلىوكان،العربيةالقبائل

لمجديد)39(،سلأحوهو،المهاجينضد،المكاحل،المدافعاستخدامالجي!ق

.عامبوجهالثامنياباتمننيابةأياستمملتهأنيسبق

خساتوأمراءعئراتوأمراءطبلخاناتأمراءيفمالكركجيشوكان

الكركنيابةبهاامتازتميزةوهذه89(،)سلطانيةوغلمانوبحريةحلقةوأجناد

ا!ن0670عىجا،اللوك:المترل!ي،-نحطوط،6لوحة92ج،الاربنهاية:انولري)69(

.،نحطوط"312لوحةالصرفتوحبادر

.61.PoliakFeudalism in Egypt, Syria, P

منواضكزقمد.شعلىفعمفصاروالأنجادالناس،وتصدها!اش:أبووقول

271(.عى7ج،الزاهرةانبوم)انظر:،الم!يكاشخدام

.ا.هص،ييروتتاريخ:ميىبنصالح()79

9جالنكرةزبدةالدوادارةيبرسا-25صوالحصور،الأ،متثرت:الظاهرعبدابن)89(

،اللوك:يالمتركل241،242ص4ج،الأضصبح:التلثندي،-نحطوط،468لوحة

أمير.132ص،الممالكُكثربدة:صاهيناس217-ص4ج،والخطط732-صاج

م*كلالمفربعلاةبعدببابهوتدق،مملوكأأرب!ونبخدمتهيكونالذيالأميرهو:طبلغانة

ضاهين:ا!ن37-صجا،الرحلة:بطوطة)ابناثاعلوتوتدوننيرانطبلغانا.أحمالثلاثة

الذيالاْميروهو،عئرةأميروواحدها:المثرفاتأمراء113(.ص،الممالككثربدة

الح!ون:أمراء113(،ص-الممالدُكثفزبدة:شاهينابنمملوكاْاعثرونبحدمتهيكون

كلثزبدة:ضاهين)ابنممايككةبخدمتهيكونالذيالأميروهو،خةأميروواحدها

والمملوكي،الأ*بيالحصرنيالمايكمننرتةعلىأطلتت:الحلتةأنجاد113(.ص،الممالك

االالثةبالمرتبةو،تي،اللطانيةالممايكمنمرتبةأقلأنهمإلا،الإتطاعاتزطفرلىأهموهم

16(.ص4ج،ا!عثىصحة)التلثنديالبحريةالمماليدُ

.2.op. cit. Pم5سنا

،6
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مى،كأ،ص!ألمءفيال!صص؟لمحي/

)99(.سلطانيةآلنياباتَنماليكتلكيىيكنلمإذ،الث!امنياباتمنغيرهادون

.والثامبمصرالمماليكُدولةنيالجيوشكبقيةاقطاعىجيشالكركوجيش

بأمرالقاهرةمنتصدرالهلقةوأجنادللامراءالاقطاعاتامناشيرفكانت

الكركنيالمرتبينأجنادأما.الكركنيالجيشناظرلدىوتحفظ،اللطان

الحفا!علىالمملوكيالجيشمهمةتقتصراوهكذا\(امرائهم)َمنفمناشيرهم

واقتصاديأ،حربيأكيانأكانبلفحسبوالاعداءالمعتد!منالدولةسلأمةعلى

كلماوتشعتكبراتطاعاتوأمرائهجندهعلىمنهايوزعالصلطانملكفالأرض

انتاجمجالرأصهعلىواللطانإذنفالاقطاع،الصكريال!لكُنيترتوا

العصر)1ْ1(.ذلكنيوتجاريوصناعيزراعي

ال!لطانلخدمةافصصةالاردنثرقيمنطقةنيالعربيةالقبائلقواتأما

!،المملوكيالصكريالاقطاعىالنظامحسب
ولكنمتاتل)2ْ\(.الفعدتهموكانت،البلقاءعربصديب!نوفرطالكرك

لخدمةحضرواممنوغيرهمعقبةب!منالكركعربأنيذكربهييما

احضارهمأميرهممنبرقوقاالظاهرطلبنض!.آلافسبمةكانوابرقوقا،

سنةبالكركثورتهأثشاءعرشهاستعادةنيلهعونأليكونوا

1957()r (IrA.)؟.

اللطانجمصرةإلا!كونونلالأ!مانياباتفياللطايخةللماليكوبردلا:-التلثندي)99(

.(ص1823جص3%لخطدجمثىايا6دررنزكلي..)

.trص،التامرة،م5291عدر،التاريخيةابلة،الكاريةال!رة:لبيب)1061مى

..\هصالم!لدُ،كثزبدة:شاهيناح!دن)20

.29،0،1ص9ج،اتالضابنتار!:اتألضث

،7
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)2(

البلقاءولاية

تعتبروكانت،المماليكُدولةصدنيدم!ثقلنيابةتابعةالبلقاءولالطكانت

الكركنيابةالىتضمالاحوالبمضنيكانتأنهاإلا\(.)"ْالقبليةالصفقةبداية

فيثورتهأثناءبيبرسالظاهربنالمسعودالملكالسلطانعهدنيحدثكما

الىالصلتوضمالبلقاءحسابعلىشالاتوصععندما،للقواتوتجنيده،الكرك

استخلصهاأنطبثلمقلأوونالمنصورالملدُالسلطانولكئ()5ْ\(.)امارتهنيابته

الثصرلنيآقشالد!نجالالأميرهو5678،سنةقبلهمننائباَبهافعين،منه

اعتقاديوني")6ْ\(.والبلقاءبالصلتالثريفةالسلطنةبنيابة،آنذاكونعتت

وثواهجاندارلأميرأمرهاوأوكلنيابةجعلهاقلاوونالمنصورالسلطانأن

ولم.الثطلنحوتوسعهومنعالمسعودالملكُمطامعامامللوقوفوالسلاحبالرجال

بعددسثقنيابةولاياتكاحدىالقديموضعهاالىاعيدتأنالنيابةتلبث

مركزانتقلمْ.الكركنيبيبرسالظاهرولديعلىوالقضاءالخطرزوال

إليهاوأضيفتالواليمقرأصبحتال!عمانمدينةالىالصلتمنالولاية

بهمانهوضأوالرالين،منالاوالذروتينحلالاالاختينبينجما،الصلتمد!نة

الهاء)صمحسبانمدلهنةالىذلكبعدالولايةمركزتحولثم،)9ْ3(.واستقلالا

حركةعنيخبر.دثقلنائببطقحسبانواليأنرألنافقد(السينواسكان

.78؟عى،الثرتبالمصطلحالترت:الممري)،01(

92ج،الاربنهاة:يالوكل،-ضطورو،81،لوحة9ج،المكرةزبدة:الدواداريبرس(1)00

."ضطورو،312لوحة،انصرتوح:بهادرابن،-نحطورر،6لوحة

665.صاج،اللوك:المترروي-54iص7ج،النراتابنتاركخ:الفراتابن)601(

331.عى13ج،الأعثىصبحةالتلثندي)701(
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وس!هدنا)"ْ\(،الثالثةسلطنتهنيدمثقباتجاهالكركمنقلاوونعدالناصر

منالثانيةحركمهعندهذهمحنتهنيجانبهالىالبلقاءوأهاليواليهاوقوف

حسبانلمدلةخاصةبزيارةفقام،باهمامهالبلقاءحظيتالسببولهذاالكرك

أحوالهانيلنظرمدةبهافأقام،القاهرةفياللطنةالىعودتهبعد5717صنةني

(م)7571356ءسنةوفيوالكرك)9ْ؟(.القدسالىرحلثم.أمورهاولروتب

عمانمد!ةنيمدرسةببناءالمصريةبالديارالسلطنةنائبصرغتشىالأميرقام

البلقاءولايةمركزعمانمدلةفاصبحت،حسبانمنوالقضاءالولايةإليهاونقل

عمانأصبحتوبذلكوحسبانالصلتمدلن!منكلتتبمهابحيث،وحاضرتها

،)ْ؟1(.البلادتلكأم،

نيالجندبمضحاونهالعادةونيطبلخاناه)؟91(،أميرفكانالبلقاءواليأما

المصادرإلينانقلتوقد،الخصوماتلنضاثافعىالتاضيالىبالاضافة،مهشه

وعن)عمان()"11(.البلقاءوقاضى)3؟\(،الصلتوقاضي)112(،حسبانقاضيذكر

جوامعها)115(،فيالخطباءوجدحيثالخطابةالبلقاء:نيالدلنيةالوظائف

،عامرةمدنهاأسوافكانتولمامدارسها.فيالعاملينالمدرسينالىبالاضافة

وكان.الثاميةالمدنبقيةنيمتبعأكانكماعتسبمنهاكلنيوجدأنهفلاشكُ

(.Irkدمثق)نيابةمنيصدرالبلقاءولايةنيالوظائفنيالتعيين

الرطلة.شالرابعالنملوراجع،-نحطورو+،011137لوحةقا22،جالج!نعتد:الحيق(1)80

.عر،485ج،افتصرةالنداءأبو)901(

.03مر،3ج،كللوا:يكلالمض(011)

1(y)02صا،ج،الأعثىعبح:التلئدي.

.181،186عىجا؟الن!رأنباء:حبرا!133-صهج،ضيةانطبتات:البكي)112(

لوحةجا،الإسلامأملبتار!الأعلام:ضبةضظا!72-عىIج،الكاضةوالدرر

err،202عى3ج،اللامعالضوء:الضاوي،-نحطوط،256لوحة2ج.

99.صهج،اللامعالموء:الناويا-132،33عىهج،يخةانطبتات:البكى)113(

.87.ص2َج،الجيلالاْنى:الخبلى

(at)15عىهالروفتينعلىالذلى:ضامةأبوا،.

.02صا،دمثقضاة:طولونا!)115(

8ج،701عىاج،الأعثىبح:التلمثندي133-صهج،انيخةطبتات:البكى)116(

.99صهج،اللاحالضوء:الضاوي32-صا12ج،22،222اعى
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)3(

عجلوننيابة

وكان،لدثمقتابعةصفيرةنيابةكانتبل،كالبلقاءولايةعجلونتكنلم

نياستقرم()8141411ءسنةوفيفيها)39!(.التوليةنييستقلدسشقنائب

حدالىأهميتهاالنيابةلهذهأصبحالحينذلكُومنذطبلخاناه)8؟\(.أميرنيابتها

ولقد)991(.بالقاهرةالسلطانيةالأبوابمنمباشرةيصدرأصبحنائبهاتوليةأن

،والقاهرةاثامبينللأتصالكمركزالاهميةعظيمدورأعبلوننيابةلعبت

عبروالقاهرةدسثق:المماليكدولةحاضرتيبينالوحيدةالوصلحلقةفكانت

البلقاءولاليةأنوالظاص.دمث!قالىوهكذااذرعاتثمإربدفمدلنة،الاغوار

منتعيينهيغاستاداربرتبةأميريتولاهاوصار،بعدفيماعجلوننيابةالىضت

بلأدكانتمافكثيرأ،غنيةنيابةعجلوننيابةوكانت)2ْ؟(بالقاهرةالسلطان

منهامرورهعنداللطانخدمةبرسمومشربماككمنالاقاماتتجهزعجلون

)117(

11()A

)911(

)012(

148لوحمةالمثأ.الرفغالمتصد:الخالدي.02-ص4ج،الأعثىصحالتلثندي:

+.+نحطورو

.01صه21ج،الابقالمصدر:التلئدي

.،،نحطوط8،1لوحةالمنثا،الرفغالمقصد:الخالدي

Aضةضي A Al-)بالإقىاراللطاناضادارخلمةالجلبانيشادبكبنابراهيملبىم

ا!رناواملوفي41(.،.،صجااالخلانضاكهة:طولون)ابئوعبلونالملتونيابة

هـ209ضةتي،دثقئبنخا!ةظاعاتإوابلتاءعبلوننيابةأصيبحتالهبريال!اضر

،نتحإوالرملةوالصلتويداعبلوناللطانشلملبدشقنائبأرطم()6

017(.عىجا،الخلأنمناكهة:طولون)ابنذلكإلىأببهفيلكالعادة
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)21؟(.الكركالىدمثقمنخروجهفيأودسث!قالىطركهنيسواء

التلعةومتره،النائبرأساعلىفكانعبلوننيالموجودةالوظائفأما

منبهال!ث!حنماوحراصةانطقةنيالامنلاقرارالجندمن)عديعاونهوكان

الظاهرال!لطانهووالعتادبالرجالضذمامنوأول.وأسلحةوذخائرغلأل

عرف،بهاقاضوجودالىالتاريخيةالنصوصوتشير9565.سنةفيبيبرس

وقد.بدثقالقضاةقاف!باختياريتمتميينهوكان)22؟(،عجلونبقافىدومأ

أحمدكالقاض!،قرىعدةمنتتكونخاصةباقطاعاتْعجلونتضاةبعضتمغ

مدلةأننينشكولا068ء()133(.)تأحمدبناللهعبدبنالصمدعبدابن

شانذلكنيشاغااتاع!ابحمأخرىوظائفإليهاتنضاتكانتعبلون

فيهاتوفرالقضاءالىفبالاضافةالدليةالوظائفأما.الاخرىالنيابات

محتسببهاوجدكما،ومدرسوناصاتذةبمدرستهاتوفرأنهشكولاعدث)219(.

المامرة.أسواشالمراقبة

فكانت،جنوبأاريحاالىضمالاالباقورةمنتبدأال!الاغوارمنطقةأما

الأغواركانتحينني)125(.دمشقنيابةوتتبعالقبليةالصفقةنطاقفيتدخل

بيسانمدينةوكانت)26؟(.الكركنيابةتتبعالميتبالبحرا!يطةالجنوبية

المصادرأنإلاالاغوار)27!(.ولايةمركزالنورمنالنربيالجانبعلىالواقعة

)121(

)122(

)123(

)12،(

12()م

012()لم

)127(

.951ص4ج،كللوا:يررلمترا

.39ص9ج،الدرركزآبدُ:ابن434-،433عى3ج،الزمانصآةذيل:ايونيق

33-صهج،شيةانطبتات:البهى67-،66ص7ج،بالويخاتالوافي:الصندي

:الخاوي-168صجا،النمرأنباء:حبرابن697-،597ص2ج،اللوك:المقرروي

.!ر،4143ج،اللامعالموه

.66،67ص7ج،بالوياتالوافي:الصندي-ا101،20ص4ج:الابقالمصدر:اليويخق

ضةبعبلونتونن،الثاغيالمبلونيشمىالهدثعليبن*ضبنعدعبلونعد!ش

9vt(."ضطورو801لوحةجا،الإطمأهلتجار!خالاْعلأم:ضبةقاضهـ)اين+

.178عى،الثرتبالمصطلحالتعرت:السري

.OVAص،الابقالمصدر:الممري

.401ص،ج،الأعثسعبح:القلثنديا-78ص،الابقالمصدر:الم!ري
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كانتولماالث!الية(.)الشونة)28؟(المعي!القصيرنيآخروالوجودعنذكرت

أملأكمنمعظمهاكانفقدافتلفةبزراعاعهاغنيةخصبةاًرضأالأكوار

احتكرتولذلك،السكرقصببزراعةالنوراشتهروقداطاصة)912(السلطان

الشامنائبالىلدكانكما.السلطانلصالحفيهالسكرصناعةالدولة

وتصنيعهالمحصولتعهدصمةيتولىحينني)39ْ(،الصناعةهذهعلىبالا!ثراف

بعضحسبالاعنهوارنائبأوالاغوار)131(،باستاداريعرف،استاداربرتبةأمير

.القاهرةفيالسلطانيةالابوابمنيعينوكانالمصادر)132(،

والكثفبالنظرإليهيعهدللقلاعأميرآالسلطانيعينأنالعادةوجرت

المهشدارالدوادارياللهعبدالاميربدمثقالمهمةهذهتولىوقد،وتفقدهاعليها

وادينيفرسهبهانزلقتأن،جولاتهاحدىنيوحدث،آيبلىُابنالمؤرخوالد

ك!فهبعدعبلونقلعةالىمتوجهأكانعندمام()57131313شةالزرقاء

اذرعاتاكجثتهوحملت،فمات،صدرهعلىالفرسفوقعالبلقاءقلأععلى

دفن)حيث

والجنودالنائبصحةعلىيث!رت)"13(طبيبقلعةكلنييرتبوكان

128(

912(

0(Ir

131(

132(

133(

138(

.،فطودل،05لوحة28ج،الاربنماية:انوروي

.،روضطو،05لوحة2قيج،بقالارالمصد:ينوكلا

أفاْضبةظفيابنو!ذكر.122لوحة2ج،الإ!لأمأهلبتارخالأعلام:ثهتقافياممن

6Jا.صنةأواخرفيهأن -a Aع!لفيللنظرأضرتبهاأقامأنبمدال!ورعنانائب

أملتجار!خ)الأعلأمالهد.تباوزجدأك!يرأالمامهذافيالكرتصبوكان،الكر

14لوحة2ج،الإصلأم r،نحطوط.)،

04؟-،79صاج،الخلأنضاكهة:طولونابن6-ا.ص2ج،الجيلالاصى:الخبلى

عيهوحلعدضقظعةشحمىنائبعنهـأفرج798ضةضيأفاْ:طولونابنوشول

6،1(.ضجا،الخلأن)مفاكهةثرتمرصمبمتتضوذلك،النوراضاداركة

نائبإ،سالأصرعلىللكففرجالأميروملهـ،99vشةفيضبةظضياثنقول

أهلبتاردخ)الأعلاموضود،فيلذلكفدبباناللطانكاب4.وعلى،الأغوار

،(.ضطوط،012لوحمة2ج،مالإط

)6ِ.1ا.عى2ج،الجليلالانىةالهنبلي267-ص9ج،الدرركر:آحكُا!

34.عى،انفموبيدانعمعيد:البكي
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هذاأنونعتقد.المجاورةالمد!ةأهاليالىخدماته!دمكانكما،فيهاالمرتبين

بالكرككانذلكالىوبالاضافة.الاردنقلاعجميعنيكذلكاتبعالنظام

والقلعةالمد!نةسكانممالجةمهمتهمأطباءفيهالعمليتولىالخاصبإرستانه

الدشموفقبنالفرجأبوالطبيببعجلونخدمواالذئالاطباءومن،وأعمالها

.(Nro)5685()تالقفبناسحقبنيعقوب
!!صَ!ص!ج!

فيالاردن!ثرقىمنطقةنيتنزلكانتالقالعربيةبالقباثليتعلقف!أما-

منصادربرسوم!نهمأميرأمرتهميتولىكانفقدالدراسةموضوعالمصر

وبنو،الكركعربعقبةبنو:القبائلهذهوأهم)136(.بالقاهرةالمملوكىالسلطان

درك5661سنةبيبرسالظاهربرالملكأوكلوقد،البلقاءعربصدي

ووقعهالهمكتبها،الاردننياقطاعاتمقابلالحجازالىمسالكهاوحراسةالبلاد

للسلطانقواتهميقدمونوكانوامنشور)133(.ثلأثمائةبلغتالكركنيوجودهأثناء

المملوكى.الجيشفيالاقطاعىللنظامووفقأاقطاعاتهمبحمإليهايحتاجعندما

بمزاولةاشتهرواوممن.273،274ص2ج،الأطباءطبقاتنيالأنباءعون:أصيعةأيىابن()135

العالموالامام،ضلأببنالد!موفقالحكيمشفصورأبوالطبيب:الكركفيالطب

أبيابن)افظر:.لحإنأببنالنضلأبووالطبيب،الخروضاهىالدشضصالطبيب

126(.،123ص2ج،الأطباءطبقاتنيالأفباءعون:أصيحة

701لوحةالمنئا،الرفتيالمتمد:الخالدي3،2-صى،ج،الأعثى!بحة)136(!قيدي

ال!اضر.النصل:أنظرالأردنشرتيفطتةفيالريةالتبائلوعن،-،نحطورو

،اللوك:يكلالمتر،-رونحطو،024لوحة،،ميلينلواار!،،الكروبمنرج:صل(بروا1)37

.!19صى1ج

35

http://www.al-maktabeh.com



إ

+يديمba!م؟ع!!حص!

!كلبه

يين

http://www.al-maktabeh.com



الفَايئالفصَل

وَالالق!الَاتالمواصَلَاتشَبكة

بالمنطقة:ومراكز.البريالبر!دنظام-1

المماليك.سلاطينحدمةفيالبر!د-أ

ومطات.البريالبركدمراكز-ب

ومراكز.:الطائرالبرول-2

الاسلامي.المصرفيالزاجلالهاماستندامتطور-أ

الطائر.الهماممرا!لز-ب

المنطقة.لىالموجووالمراكزالمناورنظام-3

والأكوار.عبلونعبرالقاهرةالىالثلجنقلمراكز-4
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)1(

بالمنطقةومراكزهالبريالبريدفظام

المماليك:سلاطينخدمةفيالبريد--أ

)برد(منعربيأصلمنهيوهل)بريد(،كلمةأصلنيالمؤرخوناختلف

)بريدهمنالأصلفارسيةأوالأخبار)9(3،عليهت!تقربمايأتيلأنهثبتإذا

Verdusاللأتينيةالكلمةمنماخوذةأنهاأم،)2(1الذنبمقصوصبممنىدم(،

اللأتي!)3(،الأصلالىيردونهاالمؤرخينمنكبيرأجهورأأنإلا3خيلبمعنى

نيالائدةالبيزنطيةالأنظمةمنكثيرأاقتبستالأمويةالدولةأنأساسعلى

الأمياللتقدلرألواحونصب،طرقهوصيانةالبريدنظامذلكُومن،اثامبلأد

)2(

(r)

.revمى14ج،الأعثىصح:القلئندي

ذنبه،قمواالبر*نيبللاأ،ساإذاأنهمعاد!ممن؟نتالفرسملوك:التلثنديقول

متز:آدموافظر:367(.عى،1ج،الاْعثى)عحالبريدبنالمنلكونهعلامةذلكليكون

404.ص2ج،الاطقيالهصارة

87..Quatremere,Histoire des Sultans Mamlouks, vol.,4 P

19..Newton.Trade and Travellers. P

236..Grant,The Syrian desert. P

ماطتون-12ص،عصرنيالمواصلات:يخيت-101صاج،يةالاطالحضارة:قزآدم

الأولى،الماليكدولةتام:المباديقارأحمد65ص،الاصلأمحضارةنيدراسات:جب

لاالأعلظرس)بركد(فظبانجمزمصداويصاننظيرالدكورولكن-.21ص

الدولةفيالبر*)نظامالروماندولةشوا!ارةالوبردفيأتدمالنرسدولةلأن،روب

هلصالبر!دأملعنت!طماحكماْاطلأتافينتحمظننانجكلوعلى.2(.ص،الاطية

لايق.أمفارسأمعريى
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ع!دالىتاريخهاكلجعالقالألواحهذهأحدإليناوصلوقد.المواضعبين

يحفالثكل)"(،مستيلحجريلوحوهو6مروانبنالملكُعبدالأمويالخليفة

ستةعلىموزعةالكوفيبالخلىكتابةبداخلهنقشقد،التورقاتمنطرازبه

نصها)5(:أسطر

هذابممارةأمر

الأميالوصنعهالطردى

الملكُعبداللهعبد

اللهرحمهالمؤمنينأمير

هذاالىإدطيامنعليه

.أميالثمنيةالميل

استحدثهماجلةنيالنظامهذااستحدثمنأولسفيانأفيبنمعاويةوليتبر

الاسلأمية.الأمصاروبيندمثقبينللأتصالتيسيرأالأمويةالدولةنيأنظمةمن

،)6(مروانبنالملكعبد!دالعصرنياثحدأمعسقلنانحوعلىالنظاماهذتطورثم

معرفةللغيفةليكفلكانالنظامهذاأنباعتبار)!(الدولةبامنتتعلقولأمور

علىعيوناكانو!البرلدلينأنأساسوعلىدولتهنطاقداخلباولأولايجريما

)،(

)5(

)6(

)7(

وأرعا.المقدسيتبيناللوحهذاعلىعثر

في:الفوتوضايخةالحبرعورةأنظر

82..Dussaud,Les Monuments Palestiniens et Judaiques, Paris,,1291 P

،اج،الأعثىمح:التلثندي-184،185ص،الئرفبالمصطلحالتعرت:الحمري

ماجد:افمعد-56ص،الاصلاميةالدولةفيالبركدنظام:صداوينظير-368ص

.37عى،الاسلاقيالحضارةتاريخ

المناة،فيشدأيمارمما،ضضصيةلأغراضمتحملعارالممايكدولةفيالبر!دأنوالظاهر

الخيولقاقلمثلهالملمينطتشلممإلاتبردلاالعدلأثمة،وكانت:تولضالبكى

المماليك،ضراءشالدفيوكةللأغراضوتاقالبر!ديخولظدُمااكروالآن.انفوسوتزعج

أ!اقد:ويل.ذلكعليهأفكربر!دفرسضيهركبوإذا.والأمتعةالجواريوجملب

اللطةمماتنون؟كم،اللطةلمماتإلاماقلاالبركدنان،إر،بهنينائبهأواللطان

ضغصيتخرابأو،الصوتعنمنناضدعاءأوطيحمملوكثراءمنبهاعتادواط

.1:(عى،انتمومبيدانعم)عيد،ذلدُمثالالىلهصحةلاطعنهأكأ
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الخليفة.الىوسبلنونهاومقاصدهمونواياهمأعمالهمعلى!فون،والممالالولاة

وتطولروهالبريدنظامإرصاءنيالأعظمالفضليرجعبيبرسالظاهروالى

تتعرضال!السياسيةللظروفنتيبةوالأحكاموالضبطبالدقةيشمنحوعلى

بدولةتحي!الأخطاركانت:الدقيقةالتاريخيةالمرحلةهذهنيالمماليكدولةلها

مناطقفييتمركزونوالصليبيون،الثطلنييتربصونفالمنول،الناضمئةالمماليك

كيانعلىأكيدأخطرأثكلتزالماالأيوبيالبيتوبقايا،والاحلالاممن

الظاهررأىالنحوهذاوعلى.الأيوبيةالكركإمارةنييتمثلالمماليكدولة

ومن.باولأولابالأنباءلطالعهودقيقمنظمجهازالىماسةحاجةنيأنهبيبرس

9565سنةففى،أهدافهلخدمةوتطويعهالبرلدنظامتطوبرالىهمهصرفهنا

بيبرسأنالممريالهفضلابنويذكر.وأحكمهالبريدنظامجددم()1261

بدسثمقالافثاءكاتبالممري)8(،الوهابعبدعدأبوالد!ن!ثرفمنطب

ليلةكليصلهجميثالبريديطورأن،الممريالىفضلابنالكبيرالمؤرخوعم

إلاتصبح!ولاخبرعلىإلاليلةكلتبيت!لاأنقدرتإن،:لهلفقا،خبر

بدل!انوربطه،الطائلةالأموالذلكُسبيلنيوأنفق،)9(.فافعلخبرعلى

جيعترب!الدتيقةالمواصلاتمنلثبكةمركزأالقاهرةوأصبحت،الانشاه

أما.وجويبري:نوعينالبريدوكان.واثاممصرفيالمماليكُدولةأجزاء

وزودهاالطرقامنسينةمافاتعلىوعطاتمراكزلهأقامفقد:البريالبريد

خدمةفيالخيولمنعدذأمركزكلنيوأعد،والماوىوالعلفبالطعام

وأخذ،المركزنيالطريقأنهكهاال!فرسهتركالبريديقدممافإذاالبريدلين

يقومشخصالبريديبرافقj-كللدهالذيالمكانيصلأنالىنشيطةأخرى

،مميزةشارةللبريديوكان)ال!واق(.سمىفر!و!وقالطر!نيخدمتهعلى

8()

)9(

الاهآمبضرورةعبأشارالذيموأنهالم!ريو!ذكر،السريالى!لابنالمؤرخعمص

وعرف،الخلأءوأ،مالأولنالزطفيالبر!دعب،ن؟لهضرض+:قولفوالبر*بظام

)اترت،*!وبينقداطلهالمتررأنافكت:عسقال.بوأصتصتشن،عليه

A(71ص،الثرتبالممطلح

14ج،الأعئىبح:القلثدي:وانظر-187ص،الئرتبالمصطلحالت!رت:العمري

037.ص
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الله،رسولعدالىإلاإلهلا:وجهيهأحدعلىمنتوشالفضةمنلوحآتعدولا

ضرب،المثركونكرهولوكلهالد!نعلىليظهر.الحقود!نبالهدىأرسله

الملدُاللطانلمولانا)عزالاَخر:الوجهوعلىالهروسة)ْا(،بالتاهرة

يدخلها،بندنذاتأصفرحرلرمن!ثرابةبهيقباللوحوفي)الفلاني(000()91(.

-ْ!لفه.مرسلةالصنراءوائثرابةصدرهعلىاللوحفيصبح،رأسهنيالبر!دي

!كونأنمنها:سينةصناتفيهتتوفىأنالبرلدياختيارنييثترطوكان

بتبليغيقومماكثيراَاذالإجابةو!صرعةالفهمعلىقدلرأ،الكلامنيمتادبأمفوها

وسترارالأس،كآنأيضاَفيهوثتررو.الص!لطانليانعلىضنولةرصائل

لدىككونماوكثيراَ،)29(.الكذبعنفضلأالفضولعنلسانهوكفالعورات

الناصرلدىفكان،والعاجلةالخاصةأمورهمإليهملمكلونبريدبونالسلأطين

أمره.مهمنيإلاكبعثلاوكانبالأفوش،يعرتبرلديقلاوونبنعد

عسيرةوهىاليالي(خسنيحلبالىمصرمنفارالير،نيوالجدبالاصراع

مصرأمراءالىكتبهيرسلكانالكركفيثورتهأثناءأنهوذكروا،)13(.شهر

نفط،خبا!اعلىولملعهالثقةكلفيهكقكان)أوران(هلقالبريديمع

أهلمنالبرلديالثهابوهناكمصر)11(الىكتبهلالصالاضعدادهفابدى

7سنةمنطاشالأميرأوفده،الكرك ? iالكركصبننيبرقوقاالظاهرلقتل،

منآخرنوعوهناكللطاغم)5؟(.ذلدُنيمنتصر!قتلوهالكركأهلولكن

الهبنروكبالذيوهو،الهبانأوبالنبابمنهمالواحد!رتالبز!ديين

لحبأودثقنيضرب،اللوحعلىيخكبائامنياباتإحدىمنالبرعد؟نإذاأما)01(

372(.ص14ج،الأعثىمح:التلقشدي)انظر:.وهكذاالكركأو

.371ص1،ج،الأعثىميبح:التلفدي(1)1

47.عى،النقموبيدانعمسيد:البكي)13(

45.صاج،الرحلةةبطوطةاين)13(

.،عطورو"111لوحة1ق22ج،الجمانعتد:الميق(9،)

9IrAصأ،اتالؤاينتار!خ:اتالضا!ن()01 a-أبو-656ص3ج،اللوك:يكلالمض

جا،والأبداناننرسمةنز:الميرفيابن-7،3،8،3صاجا،الزاهرةانبوم:الهاص

.921،025صر،
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الخبرةفيهويشزطودرو!امالكهامجتازاَالصحراويةالطرقاويرتادالريعة

!ريمةخاصةصماتنييرسلونعادةوهؤلاءوالمفازاتالصحراويةبالطرقا

اسمهنجابالكرلىًفيعدالناصرلدىوكان.التامةال!ريةفيهاوتتوفر

كانههبينعلىفسار،قراسنقرللأميركنابلالصالحلبالىأرطه)صخر(

،)6؟(.مارقسم

ومحطاته:البريالبريدمراكز-ب

ومحطاتبرلديةمراكزلإعدادوالشاممصرنيالمملوكيةالملطاتاهتمت

فيافتلفةوحواضرهاالدولةنياباتاالىالمؤديةالرئيسيةالطرقاجيععلىموزعة

الطرقتعبيدعلىالسلطاتهذهوحرصتوالاميةالمصرلةالبلادأنحاءسائر

نيمقاصدهاالىتصلحقللبرلديينالموصلةالخيولليلامةوفماناللسيروتمهيدها

القاهرةبينالموصلةبالطريقخاصبوجهالاهآموازداد،شاسبةأوقات

بخيلتعرتالركوبخيلمنأعدادأعدتالبريديةالمراكزهذهوني.ودمشق

الىبرعايتهاو!دصلطاني)7؟(.بمرسومإلاالبريديلغيربركو!ايعمحلا،البريد

الطرقادركمهمةالعربيةالقبائلالىيشدونالمماليكُسلاطينوكان.سواس

كانتفقدخاصةاقطاعاتمقابلالأل!بيينعصرفيمتبعاكانلماوفقأوحراستها

منالخروبةالىالسعيديةمناثامطريقعلىعث!رالخمسةالبريديةالمراكز

تشبدلخيولعثرةمركزلكليقدمون،وثعلبةجذامقبيلتىاختصاص

.،،نحطورو99لوحةاق22،جالجمانعتد:الميق)16(

احدىنيايخولهذ.ركوبمننعننهيبرسالظاهراللطانأن،انظامتاولدتة)17(

م(،75IY)ضبارو()فبراكلء-tvrضةضمبانضهرفي،:قيلهفيذلدُانوكليو*كدالمراكز

متدمشتيرالدشعم!و،ن،المصريةالد،رباتجا.ضضفياْدثقشاللطانخرج

مصر،بهةالىوصاقيا.الخاصاللطانفيشنجابأربعةوصمخمةضاروا،4!ةالبر

ي!وضهإليهضام،الوالينرسيأخذاللطانفدضالليلنصفالمعيقالتميرالىفىملوا

فانفرطن!اإخذأحدقدرصااللطانملكالصيةمذ.:لهوظلراجملأ،كينباربمين

05لوحة28ج،الأربنهاكة)انظر:،000يانالىوشجموافتركو.آ،تلناوإلارحتم

+(.،نحطوط
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بخاتمتوشمالخيولهذهوكانتبالثهارة)89(،سموالذا،ضركلأول!نيبأخرى

تصبحودمثقوالكركغزةالىالزعقةمركزومنقدوصا.حالال!لطان

وإنمنه)9!(.وتكلفمالهمنتثترى،اصطبلاتهمنخيلها،سلطانيةالمراكز

،بالخيولالمراكزهذهلتزويدبالأمراءيستعينونالحالاتبعضنياللاطينكان

الظاهراللطان!بم(5913)آذار()مارس797ءسنةالاولىجادىفنى

الأمراءمنكلفألزمالبرلد،مراكزلاعمارالخيولمراءالاًسائرمنبرقوق

وأمراءالوظائفوأربابوالاستادارالوزلرومنوكل،أفراسبعثرةالمقدمين

2(.)ْحدةوابفرسوالعث!راتالمثصر!اتالأمراءمنوكل،بفرسينالطبلخاناة

علىنعرفهفلاالسلطانيةالمراكزهذهنيالبريدلخذمةالمرهونةالخيولعددأما

نأنستطيعكناوانذلكالىصراحةتثرلمالعربيةفالمصادراليقينوجه

لصويشهبةقاضىفابن.المامةالتاريخيةالنصوصخلالمنالعددهذانستنتج

نائبآق!نقرالأميرأخذ،بالكركأحمدالناصرثورةأثناء2،57سنةنيأنه

فرسثلفائةتقدروالزعقةالىقاقونمنمركزأعثرأحدمنالبريدخيل"غزة

،)31(.بالكليةالمصرلةالدلارالىخوجهمنومنع،بالكركالسلطانالىوأرس!م

)18(

)91(

)02(

)21(

،918ص،الثرتبالمصطلحالتعرت:الممري-f11ص3ج،الدرركر:آمكابن

منبطنمىوالق4العاقبيلةأط377.ص1دج،الاْعثىصبح:اشفندي-091

يهعبرالنو،نيةالطرسومي،للعتتالتاهرةمنابدركةالطرسدركعليافكان،جذام

الوبردأ،مانمشالمصركةالد،رالىالمؤديارجداننذسو،نت،اسرائيلبق

سلكأمبحتلأنادشرماعلىاللاطينوعمل.زوالهمبمددفىتثم،فلطينفيالصل!

المصركةوالأمنالْىوالخامواثقاقالكتانيصبون،نواإذ،المكوسمنالمتهربينالتبار

الدرر،كنزآحكا!:)أنظرمصرالىصبةانالأمناتيربونوبالمنابل،اثامالىاناضة

-272صالعر-،أناليسرفةنيالأربنا!ة:الت!ندي:أفآوانظر011(ص9ج

.91ص،بوالاصااليان:فىيالمض

علىللانناقالأو،ت*ضناللاطينو،ن-191ص،الئرتبالممطلحالتعرت:الم!ري

وثلأئةدرهمألفعثر!ضةكلنيتدر،نتالموقيفةالترىإحدىأنحمقالمراكزمذ.

157(.صا.ج،الزاكلةانبوم:الهاصأبو)أنظر:غلةاردبآلات

انبوم:الهاشأبرأن!أ:وانظر6.،عىاج،والابدانانفوسنزهة:الصيرفيا!

.571مى01ج"ةكلالزا

.،ضطورو025لوحةجا،مالاطأهلبتار!الاعلأم:ضبة،فياين
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المراكزنيالمعدةالخيلعددتقدلرواعكانناني!عبحساسالاًهذاوعلى

هذهبينالمصافاتتكنولم.تقر!بامركزكلنيرأسأوعثصر!خمةاللطانية

نبعبجوارأوقريةمنبالقربوجودهايكونأنروعيبل،متساولةالمراكز

البريديين،لمبيتخاناتتقامكانتالمراكزأكثروني.مافاتهاتفاوتتلذا،ماء

وهمفندف،مركزكلنيروجدكانأنهفيذكرذلكُبطوطةابنلاحظوقد

وحانوتللسبيلساقيةخانكلوبخارجبدوابهمالمسافرونلترلالخانيم!ممونه

زالتماالخاناتهذهومثل،)23(.ودابتهلنضهيحتاجهماالمافرمنهاصري

لتولونالأكنياءالتبارأوالأمراءوكان.الآنحقالأردننيباقيةآثارها

الخاناتهذهمنوكثير،للمافرممنخدمةالخاصمالهممنالخاناتهذهإثاء

يخانا!االمراكزهذهلاعدادكانوقد)23(.الدوابونعالوالأحذيةالخبز*زع

بلنتوقد.والمسالكالطرقكلعلىالأمنتوفرنيالأثرأعظمالمامرة

منتسافر،كانتالمرأةأنحدالىالأمانمندرجةالطرقهذهعبرالرحلأت

،)"2(.ماءولازادأتحمللاماشيةأوراكبةبمنردهااثامالىالتاهرة

النحوعلىفنرتبهاوالكركالقاهرةبينماالمتوزعةالبريديةالمراكزأما

الديارسورآخر)وعىالصالحية،الوايليقبر،الخطارة،السعيدية:التالي

معن،نخلةصبيخةقطيا،،النرابي،حبوةالقصير،،غزىبئرالمصر!ة(

مراكزآخر)وهىالخروبة،العريش،القاضىبئر،الورادة،السوادة،المطيلب

جبريل،بيت،ملاتس،غزة،الداروم،السلتة،رفح،الزعتة،اثهارة(العرب

.الكرك،الصاني()غورالصافية،الزويو،جبنا،الخليل

بيتعين،الجيتين:فىدسث!قالىغزةمنالطرقينيالبريمديةالمراكزأما

عين،زرعين،جينين،فحمة،قاقون،الطيرة،العوجاء،لد،قطرى،دارس

عندبهايوجمدعامرةاثامطرقوءنت"ةاقريزيويقول.3اصاج،الرحملة:بطوطةابن)32(

سو367(.صجا،الخطط)أنظر:8وغير.وعلفزادمنالمافرإليهعتاجطبركدكل

الهاضر.عصرنانيوالمقاعيحباببالاصاطتتكونصاأضبه

.1،16،ص،مصرنيالمواصلات:فييت-391ص،الثرفبالمصطلحالترت:الممري)23(

.14ص،مصرفيالموامعلات:يخيت-367صاجالخطد،:المتركلي)24(

63

http://www.al-maktabeh.com



الثالية(.)اثو.4المميقالتصيرالهالي(.الهامع)ج!رابامع،بيسان،جالوت

ومن.دمث!ق،الكوة،غباغب،الصنمين،لجامعا،طنس،اربد،زحر)25(

الثاميةوالمدنالنياباتكلالىمتشعبةهائلةالمواصلاتمنشبكةتخرجدمضق

.(الثام)36لبلادالثصرقيةالهدودعلىوالبيرةالرحبةحق

الموجب،قاطع)!2(،الربة:فىودمثقالكركبينماالموزعةالمراكزأما

قرلة،البردلةعين(،الحمام)مرجالأبيضالبرج،حسبان)28(،قنبس،ذ!بان

)93(.دمشق،الكسوة،غباغب،الصنمين،الجامع،طفى،الكتيبة

3(.مراكز)ْثلاثةالشوبكُالىالكركومن

)102

)26(

)37(

(TA)

)92(

)03(

الثر!ةيقطواأنالبر*لةعلىوكان،اسمطيبةقريةالىبيانمنأولاالطرلىكانت

اثتاءفصلفيوخصوصاْثتةذلكفيوكانالفرسدونللنارسخاصةمعدلماتبواطة

جرالىبيانمنالطرلىحوللذا.الطيبةالىالعقبةصيعدونهناكومن،الثريمةوزلادة

النربشالىالآنحقموجمودتينزالتاماوالطيبةزحروقريقوزحر.القصيرئمانجامع

الئرلف،بالممطلحالتعرلفالممري:)أنظر:الاْردنمنالجزًالثماليفياربدمد!ة

038(.ص14جاالأعثىصبح:القلثندي2910ص

،937ص14،جالأعشمح:التلتثندي-391-187ص،بالمصطلحالتعرف:الممري

.911ص،الممالكُكفزبدة:شاهينابن-038

0928.Jacob.History of Palestine. P

نابل،الأردننيالاسمبهذامكانأوقر!ةتوجدلا،.أكريه،والقاتثنديالع!ريذكرها

فيوالحطا،الربةصباكرولالمتصودأنأرىلذا،الربة،!مىالكركمنالترليبالمكان

تر!ةوس+،،القصرقصدأفهوأرى،،الصفرفذكرطشاهينابنأط.ضطالكتابة

الأردنأرضبينابنورطرتنيتركة:الربة.الربةشالثمالالىالآنحقموجودة

2ج،البلدانمعبم:يماقيت:)أفظراللامعليهلو،نجاتلإحدىنبةبربةوجت،والبلتاء

752(.ص

لأبيكانت،البلتاءترىش،ثددةوانونكرات،بثلاثبتشىتريةصالمتصودأنوأرى

ياقىت:ة)أيظربمد.لولدهعارتثمالجاطيةنيالثامالىيتبرءنأ،محرببنصخرضيان

207(.صاج،البلدانممبم

.383ص1،ج،الأعثىعبحةالقلتثندي-491ص،الثريفبالمصطلحالتعرفةالممري

.012ص،الممالككثزبدةةضاهينابن

029-19.QuatremPre,Histoire des Sultans Mamlouks, vol.,2 PP

.911ص،الممالككثزبدة:ضاهينابن
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(r)

ومراكزهالطائرالبريد

الاسلامى:العصرفيالزاجلالهماماستغدامتطور-أ

العصور.أقدممنذوالرصائلالأخبارنقلفيالزاجلالهماماستممالشاع

استخدامه،القديمةفارسعناليونانأخذالميلأدقبلالسادسالقرنففى

المدنبينالمبارياتاأخبارلاذاعةالأولمبيةالدوراتانعقادأثناءيطلقونهفكانوا

وكانوالحكرية)؟3(.الحربيةأغراضهملخدمةالروماناستخدمهثم،اليونانية

استخدمهفقدالزاجلالحمامبواسطةالبريدنقلتنظيمنيكبيرفضلللمسلمين

سنةفيالخرميبابكُالثائرعلىالقبضخبرلنقلباللهالممتممعهدفيالعباسيون

القرمطيفجمعبذكاء)32(.استممالْهالقرامطةاستنلثمم(.)5222837

وتقديرالغيببممالناسيوهمكىالمراقا،أنحاءجميعمنالأخباربواسطته

أخباركانتعندماالعباسيةالدولةنهايةحقشائعاَاستخدامهوظلالمقادير.

ويدمرها)33(.هولاكؤيجتاحهاأنقبلالطيرأجنحةعلىبندادالىتصلالتتار

لنقلبريدلةكوسيلةالحمامباستخدامالمنرببلادفيالفاطصيوناهتمكذلك

مصرفياستقرواولما،الافريقيالساحلعلىالنورمانأساطيلتحركاتاأخبار

132ص،ك9491ما*،ريجةانابلة،الوصالعميورنيجملاالزلهماما:المدويابراهيم)31(

416.ص3ج،الاسلأيةالحضارة:عترآدم-

فيالزاجلالهمام:الحدويابراهيمأ!اْ:وأنظر-302صاج،الخنااتمارو:المترلزي)32(

416.عى2ج،الاسلايةالحضارة:تزآدم-133عى،الوطىالحصور

3(r)شةصادث،الأ!املزهة:دقماقابىqtrمحطوطه،،.
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التاهرةعاصتهمربلىحقاشخدامهونظموا،بانابهوجرائدد!انالهجعلوا

استغدامهالىالهاجةاشتدتالنورلةالدولةعصروني)"3(.وحلببدثق

567ءسنةففىعليها.الصليبىالخطرواستفحالالمملكةاتاعبسبب

أرجاءفيالهوادي()الهماماستخدامزنكىعودالل!ننورعممم()1171

ففي،ملوكهمفاستخدمه،الأيوبيةالدولةعصرفيبهالاهماموزاد)35(.مملكته

عبلونقلعةصاحبأطمةاللينعزالأميراستغلم()80561211سنة

فلما،عبلونالىمتخفياَمصرمنفخرج،دمياطنيوأبنائهالعادلالملكُوجود

وألقىعشىالمعظمخلفهف!اقا،)36(يخبرهالسلطانالىمتوليهابطقببلبشىمر

نجمالصالحالملكُاستغدمهكما.ماتأنالىالكركنيوجنهعليهالقبض

عندبملبكُصاحباصماعيلالصالحالملكُعمهأخباراستقصاءفيأل!بالد!ن

نابلسإلىيوميأإليهيبطقالأخيرفصارمصر،لامتلاكدمثقمنخروجه

سنةوفي-صنه)33(دمشقانتزاععلىالسرنيلعملكانبيناإليهبقدومهليوهمه

فيفثلبعدما-دش!قمنداودالناصرالملكخرجم()6351237ء

عليهافاستولى،غزةالىالكركإمارةبجيشتقدمومنها،عجلونالىامتلأكها-

وخربالورادةالىغاراته،وو!لتلامارتهوضمهاالفلسطي!الاحلوعلى

.(")38بهاالحمامبرج

ثم+،بايثقدثقالىنبوتكينبعودالطائر،وضط:5382ستني:المتركليقول)،3(

الخنا،ات!اظ:)انظر+حلبالىوعادص!ىالىشجوتكينبوعولالطائروض!،:قول

276(.،27هصجا

،.9ص2ج،الاْعئىصبح:التلثندي-691عى،الث!رلفبالمصطلحالتعرت:الممري)35(

ببلدية+،نحطو،5الد!نورالمادلالملكجرةضبة:ظضابن-.93صج،1

-117ص،الممالككفزبدة:شاهينابن-801لوحة،ب1336رقمالامحدرية

نيوأهيتهالزاجلالهمام:المزيزعبدمدنبيل-r)3صyج،ا!اضرةحن:اليوطى

.43ص،المماليكُعصر

0116.Quatremere,Histoire des sultans Mamlouks, vol.,2 P

."نحطوط،17حةلى37ج،الاْربفهاية:يانوكل)36(

(rv)به،ئق،الدثتيالد!صدالحكيمةلهقاللجيبألدبللصالحوكان+ةالنداءأبوتول

172(.ص3ج،اقصر)انظر:،...بطبكالىأ*بالصالحفارطه

3()Aنحطورو56لوحة27ج،الاْربنمالة:انووري"+.

66

http://www.al-maktabeh.com



نيوالأيوبيالفاطمىالصر!ننياستخدمقدالزاجلالحمامكانوإذا

وعلى،الم!ليكدولةعصرفيمنتظمنحوعلى!ف!اعاستخدامهفانمعينةحالات

الطائر()البريداستخدامبيبرسالظاهرالملكالسلطانأطلقأنمنذالأخص

أخبارليتلقى،إليهماسةالهاجةوكانت.العاديالبريدمعجنبالىجنبأ

النحوهذاوعلى.ممكنةسعةباقصىأوامرهوإصدار،والفرنجالتتارأعدائه

مندقيقةبثبكةدولتهأجزاءجيعورب!،الزاجلالهماماستعمالبيبرسنث!ر

منشبكةلأدقالرئش!المركزالقاهرةأصبحتلقدحق،الجويالبريد

المماليكسلاطيناهمامشدةمنوبلغ.الاسلامنيوالجويةالبريةالاتصالات

كانفان،ننهالسلطانإضرافتحتدومأكانتاله!مبطائقأنالجويبالبرلد

وكانلبه)93(.بلي!شيقظحقجمللاناثماكانوان،!رغحقيم!للالأكل

فيهاالهمامأعدادوكانت،بالقاهرةالجبلقلمةفيخاصةأبراجالزاجلللحمام

طائر)ْا(.وتسممائةألنأقلاوونالسلطانعهدفيبلتأنهاحدالىالكثرةمن

علىتكتبفالأخبار،خاصبأسلوبيتمالحمامطريقعنالتراصلوكان

)الغبار(سموهللنايةدقيقوبخ!،حملهيولخفيفورقمن)بطائق()9"(

نيبالبرقياتتكونماأشبه،جدأونحتصرةموجزةالرسائلهذهوكانت.لدتته

كثيرفيالرسالةأنحقصنيرةوهى،فت!واليومبالاعةتؤرخالحاضرالوتت

رفغبخيطعادةالرسالةوتثبت)52(.الاصبعسلاميةتتباوزلاالأحيانمن

منوخولأجهةمنالطاثرجناحلقوةالمكانذلكاختيروقد،الطائرجناحتحت

الطوليلالريشفينطيهاأذنابهافيتثبتوأحياناَثانيةجهةمنللمطرتتعرضأن

نيطائرانيسرحأنالعادةوكانت،)13(.الخوافيوراءمن،خوافيفتصبح

.31،ص2ج،الهاضرةحمن:اليو!لى-376ص3ج،الخطد:!يالمقر93()

.573اصrج،لخططا:جمافىلمضا(،0)

.318ص2ج،ا!اضرةعن:اليوطي-79ص2ج،الأعْىصبح:التلثدي)81(

.Quatremtre,op..911لم3 cit. ,2 P

.213صالاْولىالمماليكدولةقام:المباديضاراحمد،24ص،مصرفيالمواملات:يخيت)82(

928,.ryof Palestine. Pما!أول،!".

.376ص3ج،الخطد:يكلاقر:نظروا.613ص2ج،ضرة!ااصن:ال!وطي)13(
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سرح:الرسالةنيويكتببساعتينالأولبعديطيرفالثاني،الواحدةالرسالة

لطيرالأولتعرضماإذاالطائر!نأحدمعالرصالةلوعولفمانأورفيقهالطائر

علىأوأرجل!انيمميزةعلاماتاللطانيةللحمائموكانتالطريتىنيأرداهجارح

.الخيولنيكالثأنمناتيرها)"(،

الطائر:الحماممراكز-ب

البريالبريدمثلذللىُفيمثلهمنهايوجهالقمراكزهالطائرللبرلدكانت

خدمتهاعلىلقومونأشخاصبهارتبخاصةأبراجالمراكزهذهفيلهقأقيمت

منالهماموعلوفاتالرواتبلهمتصرفكانتالخفراء)45(،أوالبراجونيسمون

الىالهماملتوجيهوالأقفاصبالبنالالمراكزهذهزودتكما.السلطانيةالاهراء

منهاالجونيأطولوأخرىعطةكلبينالمافاتوكانتافتلفة)6"(،المراكز

باخراجالبراجيقوما!طاتاهذهبأحدالحمامةتح!فعندما.الأرضعلى

التاليالمركزحماممنأخرىبحامةيربطهاثم،الوصولبممعنيهاويوقعالرسالة

ال!ابقةا!طةحمائمإعادةمحطةكلوتتولىغايتها.الىتصلحقوهكذا

القاهرةفيالرئيس!المركزأنإلا.النرضلهذاأعدتبنالظهورعلىواللاحقة

فإذا،القاهرةالىوأرصلبهادرجحيثوقلمةنيابةكلمنحمامفيهيتوفركان

حمامأنيابةكلالىطلقتأ،النياباتبابلأغالمبادرةالقاهرةورأتهامأمروقع

درجحماموقلعةنيابةبكلكانكذلدُ)17(.اليومنفسنيفتصل،فيهادرجمما

يحدثمابكلالسلطانيخبركيالقلعةواليتصرفتحتووضعبالقاهرة

التاْبمينالولاةلدىفكانالنياباتفيأما)"(.هامةأمورمنالنيابةفيوستجد

مصر:عاضورصيد-34ص،مصرفيالمواصلات:يخيت-376ص3جالخطعل:فىيالمقر)54(

1.1.ص،البريةالمايكدولةعصرفي

261.ص3ج،الرصانمرآةدلى:ايويخق)04(

الأ.7ص،الممالككثفزبدة:شاهينابن-376ص3جالحطد،:المقر!ي)6،(

نظير-377ص3جاالهططالمتريزي:-79ص2ج،الأعثىصبحالتلفدي:)47(

.14اص،الاسلأيةالدولةفيالبرددنظام:صداوي

69.عى،الثرلفبالمصطلحالترلف:الممري)8،(
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الأموربكلالنائبلاخبارتصرفهمتحتووضع،النيابةمركزفيدرجحماملها

ال!رعة.تتطلبال!الهامة

النحوعلىوالكركالقاهرةبينافتلفةأبراجهأوالحماممراكزوتتوزع

الصافيه،،الخليل،غزة،دةالورا،قطيا،الصالحية،بلبشى،القاهرة:التالي

.الكرك

الترتيب:علىفتتوفيعدمثقالىغزةمنأما

دعشق.،الصنميى،طفس،اربد،بيسان،جينين،قاقون،لد،غزة

التالية:الصورةعلىالكركالىدثقمنتتوزعبيفا

ه(.)ْالكرك(،الحمام)مرج91(الأبيضالبرج،اذرعات،طفس،الصنمين

والبيرةحلبمنتمتدالجويةالاتصالاتمنمتداخلةشبكةدمثقمنوتمتد

كعبلون،والساحليةالداخليةالمدنوبقية،للدولةالثطليةوالحدودوالفرات

؟ه(."وغيرهاوصيداوطرابالىوبيروتوحسبانوعمان

المكانهذاأنوأرى.والزرظءحبانبينالبلقاءأعمالشالأيضالبرجأنالمصادرذكرت)94(

وأن.حمبانوبينبين!االكنيةعمانفواحياحدى(الهمام)مرجالآنعبطلقطمو

الابتة.للكلمةتصيفاوليةالتية

بالمصطلحالترت:الممريأفأ:وانظر.117صالمالدُ،كفزبدةشافيةابن)05(

1،الثركف ' vim-صداوي:نظير-293،393صأدج،الاْعثىصح:الظثدي

.014عى،الاسلاقيالدولةنيالبر*نظام

الميق:،393عى14ج،الأعثىصبح:التلثدي-257عى9ج،الدرركزةآككابن)10(

-117ص،المالكُكثزبدة:شاهينابن-،نحطورو،111لوحةقا22ج،الجمانعتد

.163ص،صيدامدفةتار!:لمطال!زروعبد
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)3(

المنطقةفيالموجودةوالمراكزالمناورفظام

الوسطىالمصورنيالاتصالوسائلمنأخرىوسيلةالمسلموناستخدم

أبراجمنالناراكادطريئعنافتلفةالمناطقمنالأخبارنقلعلىتعتمد

والمنائرالمناور(أو)المنائربا!ممعرفماوهوالعدوباقترابللانذارمرتفعة

فان،والمرابطةبالهراسوشحنت،الجبالرؤوسعلىأقيمتعاليةأبراج

تنتقلماوسرعاننهاراَ)52(.الدخانأثارواأوليلأ،النارأشعلواعدوأكشفوا

ماالحكومةفتتخذالسلطنةقاعدةالىتصلحقالأبراجعبرالاشاراتهذه

عندممروفاَالنظامهذاكانالخطر.هذالمواجهةإجراءاتمنمناسبأتراه

،الأمامالىخطواتابهدفعتطوراَالاسلأميالصرفيتطورثم،البيزنطيين

للانذار،وال!واحلالثنورنيبالمواقدالمزودةوالأربطةالهارسفاقيمت

وكان،للقائهالتاهبعلىالهاورةالاسلاميةالهامياتوابلاغالعدوباقتراب

كانتالضوئيةالئاراتأنبحيثوالرعةالدقةمنالعسكريالتنظيمهذا

)53(.واحدةليلةفيالاسكندرلةالىسبتةمنتصل

،اج،الأعثىعحالتلثدية-991ص،الثرتبالمصطلحالتريف:السري)52(

ضتارأحمد-944ص2ج-الاطكىالمرب-الكبرالمفرب:سالمالمزكلعد.893ص

.135عى،العريةا!ارةرملر:جماك-دا8ص،الاْولىالم!يكدولةيام:المبادي

(or)2،جميالاطالمنرب-الكبيرالمنرب:لمطال!زورعبد،434ص4ج،المبر:خلدونابن

2ج،الاطقيا!ارةشز،آدم-013عى،الريةالحضارةرملر:؟ك8،4ص
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بل،الوسطىالعصورنيالمسلمينعلىوقفأالضوئيةالثاراتتكنولم

جق.المنطقةنيالاسلامىالصليبىالصراعابانودقةجم!ارةالفرنجاستخدصا

عنبينهافيماالاتصالليسهل،مرتفمةأماكنفيوحصونهمقلأصماختارواأنهم

المقدسببيتاتصلواأنالكركنيللصليبيينسبقوقد.الاشاراتهذ.طريئ

أثناءالطريقهذاعنم(أاAr(ثاني)نوفمبر)تث!ر!ن9557سنةرجبشهرفي

منالخيالةنساءوكانت)"ه(.والعونالنبدةمنهمطالبين،لهمالد!صلأححصار

عنللسلمينالضوئيةاتالاشارابهذهكبعثنعكانيالمتيمينالعربالنصارى

عكا،علىالمطلالكرمللجبلالمقابلةبيوتهننوافذمنالصموعايقادطريق

يرصدعيسىالممظموكان.واتجاصموعددهمالفرنجتواتحركةعنيخبرنهم

دمثق،الىوارسالهاالاشاراتهذهلتلتىالكرملجبلفيخاصينرجالا

العدو)55(.لملاقاةويخرجونحذرهمالمسلمونفياخذ

لمالحظولسوء،عليهمصطلحكانخاصنظامالضوئيةالاشاراتولهذه

أدلةأنالمصادرذكرتهمافكل،الاشاراتهذهتحليلعنيفيءإلينايصل

عكانيالناءأنرأ!اأنناإلا)56(.وعددهالعدورؤيةحالةفيهاتعرتخاصة

تفتح،المسلمينمهابةعلىوعزمواعكامنالفرنجخرجفإذا،الشموعيشعملن

العددكانفإن،فارسمائةعلىتدلشمعةكل،شموعاَبهاوتشعلالطاقةالمرأة

ناحيةأوحورانتصديرلدونكانوافإن.وهكذاشمعتينأوقدتمائتين

)57(.الناحيةتلكُالىأشارتنابلسأودثق

سنةمنذوال!ثامبمصرالمماليكدولةأبواببعنفيدقالتتاريالخطربدأولما

بيبرسالظاهرالملكارتأىوسلامتها،البلادأمنويهددام(،Yon)656ء

-712ص2جةرا!مان)54(

31..Fedden,Crusaden Castles. P

426.ص8ج،الزمانمرآة:الجوريبنصبط)55(

14ج،الأعثى!بحالتلقثندي:-991ص،الئرلفبالممطلحالتعريف:الحمري)60(

صر،893.

.426ص8ج،الزمانمرآةالجوريًىبنجط)57(
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فأقامممكنةسعةبأقمىالتتارحركاتعلىللوقوف،المنائراستخدامتعميم

قلعةالىالثرقيةالهدودعلىوالرحبةكالبيرةالاسلاميةالثنور0أقمىمنالمنائر

القاهرةالى!ملصباحأالفراتمنأرسلإذاالخبرفكان.بالقاهرةالجبل

والنظارةالديادبصنوركلنيووضعصباحا)58(.وصلعشاءأرسلوإذا،عشاء

المتررة.الرواتبذلكعلىلهموخصصت،3أماماوايراءوراءهممالروْية

الأماكننيمناراكاواتخذت،والرحبةالبيرةمنتبدأالمناورهذهوكانت

أرلىُ،منظرة،السخنة،الد!نأسدحفير،قباقب،كواثل،الرحبة:التالية

الطنة،،القركتين،جليجلالهير،هالبيضاءصنظرة،تدمرمنظرة،البويب

تريةتل،المانع،(برزةعلىالمطل)بالجبلدمث!ق،العروسمئذنة،العقابثنية

المنحدرالجبلاصم)95(،طيبةجبل،عجلونقلعة،اربدجبل،الطرة،الكتيبة

،قاقون!فرفة،فحمةجبل،جينينجبل،نابلسقربابزيقجبال،بيسانعلى

هناكومن.المناورآخروسغزةحدب،ياسور،يابالهدلالمصاقبالجبل

6(.)ْالعاديالبريدعبرأوالطيرجناحعلىالقاهرةالىغزةمنالأخبارترسل

893ص14،جالأعئىعبح:القلثندي-02.ص،الثرتبالممطلخاتعرلف:الممري)58(

.914ص،الاط.يةالدولةفيالبريدظامةصداوينظير-

،الأردنشرقيمنطقةشالثاليالجزءفيوجدتاناورهذه،والطيبةوعبلونواربدالطرة)95(

الاردن!ة.اربدمافظهفيمذا.*شاالىعامرةزال!صا،درىمدنهيو

،ج،الأعثىمبح:التلثدي02،1020.عى،الثريفبالمصطلحالتعريفةالممري)06(

993.ص
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)4(

والأغوارعجلونعبرالقاهرةالىالثلجنقلمراكز

أحمالفكانتالأمويةْ،الدولةصنذالمياهتبريدنيالثلجالمسلموناستخدم

نفوسفيالشجاعةروحلاذكاءالمعاركفيللجيوشالشامجبالمنتنقلالثلج

الخلفاءأنإلا.في!اولايتهأثناءالعراقالىيوصفبنالحجاجونقلهالجند)61(.

مواسمنيالمكرمةمكةالىنقلوهبلقصورهمنيباستعمالهيكتفوالمالعباسيين

عدإليهوحمل،المهديالعباصىالخليفةحجم(،)0516777سنةفني.الهج

والفاطميين،الحمدانيينقبلمنأيضألمكةنقلثم.(مكة)62الىالثلجسلإنابن

حجةحمدانبنالدولةناصربنتجميلةحجتم()779ءx'11سنةففى

علىدلنارآلافعئرةنثرتأغاحق،عظيمةأموالاوفرقت،المثلبهاضربت

الفواطمعصروني)63(.والثلجبالسكرالسولقالموصمأهلجيعوستت،الكعبة

رجالاتمعظمأنحق،القاهرةنيالفاطمىالبلاطالىتنقلالثلجأحمالظلت

يحملونهوكانواالأيوبيوناستعملهثم.الثلجمنمعينةرواتبلهمكانت6الدولة

قدمعندماحطينموقعةنيحدثكما،الصليبيينمعمعاركهمأثناءمعهم

مثلوجا)61(.ماءأرناروباستثناءأساهالىالد!نصلاحال!لطان

كانوادمشقففى،الشامبلادنيشائعاَالأثربةنيالثلجاستخداموكان

.23ص،مصرفيالمواصلأت:يت)61(

70.ص5ج،الكاملالأثير:ابن)62(

.126ص4ج،الزاكلةانبوم:صاطابو)63(

.252ص8ج،الزمانمرآة:الجوزي!نجد)64(
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خاصة.بطر!ةكبسهبعد،نحصصةأماكننيويضعونه،الجبالمنيجمعونه

الثلجفكان.المبردةالأشربةنيستعملونهحيثالصيفأيامحقكذلكولبقى

سلعةكأكةالشعبلعامةيباعوكانثتاء)65(.ولاصيفاَلا،لهنقطعلابالثام

بمثرةالقنطاربيعأنه،حتىجدأرخصم(،اr)61ء62vسنةففي.أخرى

.(،)66همدرا

إكمالا،ملكهملحاضرةبنقلهفاهتموا،المماليكعصرفيالثلِجاستعمالوشاع

مكةالىونقلوه،قصورهمفيفاستعملوه،)63(.الملكُلأبهةظهاراوإالرفاهيةلهال

خوندالث!ريفةالاَدرحجتم(،)57211321سنةففي،حجهمفيالمكرمة

الخضراواتمعهاوحملت،الكبارالأمراءمنجاعةخدمتهانيوخرج،طغاي

هذهاستنتمنأولوهي،الجمالأظهرعلىمباقلفيمزروعةوالرياحين

السولقالشريقأكامجيعنيبالموسمالناس،أسقتهذهرحلتهاوني،العادة

السلطانحملهم(،)57321332سنةونيمبرد)68(.بالثلجالطبرزدبالسكر

بضمنبواسطتهتخلصالطريئوني،الحجازالىقلاوونبنعدالناصر

وكان،)96(.منيتهفيهكانتمسيرهنيباردأماءبكتمربنأحمدفسقى،أعدائه

عندماللعلماءيقدموهأنشيخالمؤيدالملكمنابتداءالمماليكُسلأطينعادةمن

الهموديشيخالد!سيفالمؤيدالملكُفكانوتعظئا.لهمتكريمأ،بهميجتمعون

-815(582)iفإذا،والأربعاءالأحديوميماءقصرهفيبالعلماءيجتمع

فيلنفسهالمعدالمكررالكرمنيسقوابان،لإمرالعلميةمناقشاتهممنفرغوا

الصيفأدامفيالثلجمنكبيرةقطعةسلطانيةكلفيكبار،سلطانيات

،)3ْ(.قبلهالملوكمنأحديفعلهيكنلميث!ءوهذا،والهواجر

72.صاج"يةانالصناعات،موس:القاص)65(

i,()نحطوط901لوحة2ج،الاطمأملبتاريخالاعلام:ضبة،ضابن"،.

093.ص،1ج،الاْعثىمبح:القلفندي)67(

003.ص9ج،الدرركنز:آجكابن)68(

.601ص9ج،ةالزاكلالنبوم:ا!اصأبو6()"

،!2.عىالمؤيد،الملكيرةنيالمهند:.اليفالعيق)07(
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سينأ.نظامألهاوجعلوا،الثامبلادمنالثلجنقلعمليةنيالمماليكبالغ

المراكبتخرجثم،دمياطالىوصيداءبيروتمنبحرأتنقلالثلجأحمالفكانت

الىالسلطانيةالبفالعلىينقلهناكومن،بولاقساحلال!النيلني

النرض)72(.لهذاأعدصهريجنييخزنحيث،الجبلبقلمةالشرابخاناة)؟2(،

ثم.السنةنيمراكبثلاثةبيبرسالظاهرعهدفيالمراكبهذهعدةوكانت

بكليكونانالعادةوجرتمركبأ)73(.عثصرأحدبلنتحقتزدادأخذت

يعود،صهاريجهالىوصولهوبعد،بهوالاهآملمداراتهالثلأجينمنعددمركب

الثانيةالمماليكدولةقامتأنومنذ.ديارهمالىالبريدخيلعلىالثلاجون

المنقولوكان.برابنقلهذلكُعنواستعيض)"،(.الثلجمراكباستخدامأبطل

وضعتوتد.خاصةالسلطانلمثروبجمللذا،بحرأابلوبمنأنظفبرأ

الطريقطولعلىالمراكزلهفأقامت،ودقيقأخاصاَنظامألنقلهالمملوكيةالدولة

شهرمننقلهترتيبومدةهبنستةمركزكلنيجهزمصر،الىدمثقمن

وسبميناحدىنقلاتهعدةوبلنت)نوفمبر(الثانيتث!ر-شالى)يونيو(حزيران

المرصدة،الخمسةالهجنتنيرمركزكلفني.أحمالخسةنقلةكلني،نتلة

ومداراتهبحملهخبيرثلأجالأحمالهذهمعويجهز.نفسهالهجانيركبهوالسادس

،والكر،الأشربةأنواعيخ!ايخنلكان.باللطانالخامةالئرابخرانةاوالثرابخانا.:)71(

افادرة.المطوروأنواع،الأدوكةوأصاف،الناخرةوالمرياتافنتوالمعاجينوالنوا!

والأز،ر،والصحونالزباديمنالصينيةوالأواني،انيةالمزلبالأدواتالىبالافافة

طبلخاناةاومتدمبرتبةأميرعي!اوكرفاباللاطينالخاصةالأمورمنذلكُغيرومن

حى
3(.صا4ج،Y،7ص3ج،الاعثىصح:القلثندي:)انظر

7()t693ص14ج،الأعثىصحةالتلثدي-891ص،الئرلفبالمصطلحالتيرف:السري

.117ص،الممالككثزبدة:مينظابن-

ILج،الأضصبحالتلثندي:-991مى،الثرفبالممطلحالتعرفالممري:)73(

مر،693.

جمراءتلهأبطلالذيأنيخذكرا!اصأبوأما.117ص،الممالدُكفزبدة:هينظابن)74(

منالبحرنيفتل"نالذيااللجأبطلالذيومو،:قولفو،لاجينالدممنحاماللطان

اثتة،منوصتهشاناسماسطوأعلم،اثامنائبكتأناةوتالمصر،الىاثام

.(1،601.هص8ج،الزاهرةالنبوم:)انظر
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أيضأ،الانثاءبديوانالجهازهذارب!وقدبريد،فرسمهوةعادةيمتطي

فق!.الصيفموصمنيإلاتشغللامراكزهوكانت

فى:الثلجنقلمراكزأما

،غزة،لد،قاقون،جينين،بشان،اربد،طفس،الصنمين،دمشق

القلعة،بلبيس،الصالحي!ة،القصير،قطيا،المطيلب،دةالورا،المريش

.()75هرةبالقا

ه،ء

بشبكةمملكتهمأجزاءجيعربطواالمماليكأنلنايتبينالدراتهذهمن

أضبهجعالاحدأوالنظامالدقةمنبلنت،والاتصالاتالمواصلاتمندقيقة

تصلالأعداءوأخبار،والولاةالنياباتتقاريرفكانت.الهديثةبالاتصالات

جيعنييدورماويعرف،الأمورفيحرف،القاهرةنيالملطانالىبانتظام

طولفيالأمناستتب،الدتيقالاداريالنظاملهذاونتيجةسلطنتهأرجاء

تتعرضأندونتجتازهاالتجارةوتوافل،آمنةسالكةفالطرق،وعرضماالبلاد

الهدوءفإن،السلطنةعلىأنفسهمالمماليكُطبقةعراعتجاوزنافإذا.أخطارلأي

تدبيرالىوانصرفوا،بانتاجهمالناساهتمهناومن،مستتبآوالأمن،سائدأكان

فنيةمدارسوبرزتالأمنهذاظلنيالاقتصاديةالحياةفازدهرت،معاشهم

الفقهاءوخيرة،المؤرخيناًعظمالعصرهذافيوفبغوالبناء.الصناعاتني

اشعاعمراكزوغيرهاوالكركوحلبودعثمقالتاهرةوكانتوالعلماء.

للاَن.أمامناماثلةآثارهازالتما،حضاري

7()o793ص14ج.الأعثىصبحةالقلفدي-891عى،الثريفبالمصطلحالترلف:الممري

.118ص،المالكُكثزبدةةضاهيابى-
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اكالتلفَص!لا

الإ!ضاديةالجَاة

:تلزراا-1

والخارجية:الداخليةالتبارة-2

الداضلية.التبارة-أ

الخارجية.التبارة-ب

الموسمية.والاسواق()الرَان!يتالعابرةالبريةالتبارة-ا

(.الاردنبندر)العقبةالبحريةالتبارة-2

الخارجمية.التباريةالملاتات-3

.الأوزان-3

الكة.-4

.لصناعاتا-5

والهيوافيالنباتيالانتاجعلىالقائمةالصناعات:أولأ

الهصر--البلمع-الصابون-النيل-الكر-الخمورصناعة

المراكب.-بطةلاا-المنسوجات-لشما-لدتيقا

الاسلحة:صناعةثانياَ:

.الهامأوالنبال-والكنائنالاتواس-اليوت-النظ
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إ

الفنية:الصناعاتثالثأ:

التحفصناعةفن-والتكيتالصياغة-الخبعلىالهفرفن

الخزفية.

التعدين:رابعاَ:

.الرخام-النحاس-الهمر-الكبرت-الهديد

!!س!!!يءع!!+يرم

م!بب!

ببن
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(')

ورائا

جمناظرهاوتمتاز،قدمألفاعلوهمعدلمرتفعنجدالاردنشرتيمنطتة

المناطقأح!نمنبافهاتديمآوصالذا،المنعشومناخهاالخلابةالطبيعية

فيوموفق.للزراعةاحترافهنيعردقالمنطقةهذهوضا.العالمنيالصحية

الامطارجميا.تروىالقفالحتول.والنروسالفلاحةنيماهرأراضيهاستنلال

نواحيفيحتولهاانتث!رتالقواثعير،كالقمحالحبوبزراعةنياضنلها

جبالشرقيالواقعةبالرية)9(المماةالمنطقةوفي،البلقاءونيوالشوبكالكرك

الز!تونبكرومغرصافقدالجبليةالمناطقأماوالرمثا.إربدحولعبلون

اليرموكنهرجنوفيالمنطقة!ثماليفيزراعتهفانشرتواللوز،والاعناب

فيمومى)2(.وواديمؤابوجبال،والبلقاءعبلونجبالوفي)الكفارات(،

)1(

)2(

2ج،البلدانوممبم69ص،وضماالمثترك:!اقوتا-75ص،التتاجمأصن:المتدس

تتوم:النداءأبو-791ص2ج،الروضتينةضامةأبو971-ص3وج493،006ص

الأعئى،صبح:التلفتدي904-ص2ج،الزمانمرآةذكل:اليونيق2170ص،البلدان

الممة،بكفالأمةوإغاثة676ص2وجaoaعىاج،اللوئه:المترشي31-4ص13ج

92-صا1ج،الخلانمناكهة:طولونابن6،-ص،الممالكُكفزبدة:ضاهيناس،3ص

-ا.ا-.89ص،اثاموبرمصرنيأعوامثلأثة:فولق

Smne.هاأءP33.4.؟ا.1

اَثار:التزودق585ص،التسالفتح،الكاتبالعماد178-ص،التتايمأعن:المقدس

927-ما،المبادخباروأالبلأد

210.LanePoole. Saladin. P
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كالمثمشافتلفةالفاكهةبزراعةالمنشرةالكثيرةالأوديةاختصتحين

حسبانأوديةاختصتكما)3(.والرمانوالتينوالخوخوالتفاحوالكمثري

ماأنحدالىالكثرةمئالجوزأشباروبلضتالجوزأشجاربزراعةوالكرك

منم()1385ءVAYسنةبالكركحسبانواديدهمالذيالسيلأخربه

انشرتالكركأوديةونيجوز)1(.شبرةألفعث!راث!بلغالجوزأشبار

والهلب)5(.والاترنجوالوردالهورأشجار

الميتالبحرحقطبريةبحيرةجنوبيمنتمتدال!الاغوارمنطقةوكانت

لاالمثهودالزراعيةالمناطقمنفى،الكركقربجنوبيهفيمنهايقعوما

السكر،كقصبمتنوعةعديدةبزراعاتواشتهرتالنلالووفرةبالخصب

فقدالجبالأعاليأماوالارز)6(.،للفاوا،والبلان،والنيل،والنخيلوالموز

بأشجارواضتهرت،والثصراةومؤابعجلونجبالفيالكثيفةالناباتكستها

والبطم،،وال!ماق،والخروب،والسدر،والصنوبر،وال!رو،والسنديانالبلوط

بأشجارابخوبأتمىفيالعقبةمدلنةتميزتبيفا)7(.وغيرهوالطلحوالعرار،

)8(.بالقمحاباورةومناطتها،النخيل

(r)

)4(

(0)

)6(

(7)

بطوطه:ابى228-ص،البلداننقوم:الفداءأبو85-ص3إجالزمانمرآةدلل:ال!وليق

6،156:اعى4ج،الاْعثىصبح:القلثندي35-ص1ج،الرحلة

eL.0536,947Strange. P

529.Oman.History of the art of war. vol. .I P

.+عطوط،9لوحةجا،الإصلامأهلبتاريخالاْعلام:شهبةتامىابى

.بالقاهرةالتوميةالوثائقبدار94رقمشبانالأشرفاللطاروقفوثيمة

مورة:حوقلابن64-ص،الممالكمالك:الاصطغري018-ص،التنايمحنأ:المقدحمط

التربة،امعا:الأخوةابن-ا42ص،المبادخباروأالبلادآثار:القزويق-أ96ص،الاْرض

ابتح:جبهاملتور36-اعى2جانميةالصناعاتقاموس:التاصأ-.2ص

بيركهارت:903-ص2ج،الإ(سلأميةالحفارةةقزآدما-00ص3ج،والنربالإصلامى

.141مرط2ج،رحلأنه

686..lov.577..2 P,محهHeyd, Histoire du Commer

تفومالمداء:أبو256-ص8جأالاربخهايةةال!ويوي32-ص،الرنبهغاية:اليزري

.156ص4ج،الاْعثىمح.القلثدي247-صالسلدار،

535.Smith,The Historical geography of the Holy Land, P
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الرومانيبالنظامالشامبلادكبقيةأرضهزراعةفيالاردنيالفلاحتاثر

الوقتنيحقلزراعةالىيعمدأنهبمعن!،الحقلينفلاحةنظامذلكُفيفانتهج

الارضلاجهادتجنبأ)9(،التاليةالسنةنيالحقلينيبدلثم،الثافيفيهيزرعالذي

الطرففلاحتهنيالمملوكيالصرفيالأردفيالفلاحاستعمل،للأنتاجوتحسيناَ

رأسهانيالسكةتسمىلذلكنحصصةباَلةالأرضيحرثافكان،القديمةالتقليدية

هذهوكانت؟(،)ْالأرضويحرثالتربةبهيثقالذيوهوالنصلتسمىحديدة

)الفدان(.يسميانالأرضيحرثانثوركأرقبةعلىتنصبالاَلة

الاولىالمماليكدولةعصرنيالبلقاءقرىاحدىوهيجاديةاشتهرتكذلكُ

فييستخدمكاناذآنذاكأهميةلهكانتالذي)الورس(،الزعفرانبزراعة

كدواءاستخدامهالىالاوربيالنربلحاجةالخارجالىويصدرونه،الصباغة

خثبيةعروفعنعبارةوهو،الراوندنباتتصدرعمانكانتكذلكأيضأ)9؟(.

لان،الدوابراوندأوالشاميالراونديمى،الاصابعغلظنيمتديرة

الراوندعنالراوندهذاويختلف.أكبادهااحترتاذاللدوابي!قونهالبياطرة

الكبدكاوجاع،الانسانعلاجفيليتعملوالذيالتلتاسثبهالذيالصيق

المنطقةسكاناشتغلالزراعيةالهاصيلبعضومن)2؟(.والمغصوالكلى

ابفف(.)التينوالتطين)3؟(كالزبيبالناكهةتججنيف

8390.Conder.The monumental history of Palestine P

يخنارشقير:لعوم32-صه3قاج،الهطط:المقريروي-178ص،التقاصيمحنأ:المقدحمما)8(

بثلأثةالأولىالمالميةالحربأواخرحقالمقبةنياليلأصجارموس!قدر.391ص،شاء

الظر:-شبرةآلاف

58.Musil.The northern Hesaz. P

.243ص،الإقطاعيةالظمطرخاد:ابراهيم256-ص8ج،الارب!اية:الويري)9(

.9هصجا،الاميةالصاعاتقاموحا:التاصي)01(

)11(.669.Lamb.The flame of Islam,.9217.P Heyd, op. cit. vol. ,2 P

168-ص3ج،الامخططعلى:كردعد31-.ص2ج،الإطميةالحضارةمتز:آدم

الجادي!نبوإلياالامأرضمنالبلقاءعملمنقرية،(خيفةنقطتانتحت!ا)الياء:جادية

316(.صجا،البلدانممبم،ياقوت:)انظرالزعنرانوهر

.491ص،القربةامما:الاْخوةابن3،86،،42ص،الرتبةفماية:اليزري()12

.18صا،التقايمحمنأ:المقدصي)13(
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(r)

والخارجيةالداخليةالتجارة

الداخلية:-التبارة-أ

المماليكدولةعصرفيملموسأنثاطأالاردنشرقينيالتبارةحركةنشطت

العامرةوأسواشامدنهاوافتثرت،والخارجيالداخليال!يد!قعلىالاولى

تضدهامةتجاركةمراكزالنحوهذاعلىوكانت.والصناعاتالسلعصنوتبثتى

انتاجهممنالنائضالردفأهلإليهاويجلبواليوميةالاسبوعيةالاسواقفيها

اللع)11(.منإليهيحتاجونماصنهاو!بتاعون،مقا!عةأونقدأأسوا!انيليباع

معينبنوعيختصكانمنهاسوتاكلأنالاسواقماهذهبهتتميزكانتماوأهم

النو!يإلينالقالاعبلومد!نةلاسواقاحيةصورةإليناوصلوقد.السلعمن

عصرنيوقياسهاالاردنيةالمدنأسواقعليهكانتلماوفريدأحيأانموذنجأتعتبر

وصقالقطانينوسوقط)الجلود(الآدمينسوقأسواشا:منذكرفقد.المماليك

اللحامينوصقاالفامية)،9(وصقالصاغةوسوقاالخلغ)6؟(وسوق)15(،الاتباعين

.96،147عى2ج،والنربابتعالإصلأى:جبماملتون)14(

طبىوأحيافأحرروتجلعلىحر!منعمامةومي،الاقباعلبيعمعدومو:الاقباعينصق)15(

.الجوخمنالممامةتصنعالاْجانبمنىوني،ع!مةبدونالرأسعلىالتبع

sed.0252Sultans Mamlouks. vol. .2 Pلماكا.!ص،ءف!ول

9(..عى،المملوكيةالملابىمارو:)انظر:ْ

فيهباعماوأكثرالملبو!ةالقديمةالثياببغكعاطىالذيالوقومر:الخلعيينأوالخلغصق)16(

916(.ص3جالخطد،:)المقريزي.ايخطةالئاب

الحنطة-أشأ:والنوملنا،اختبزواأيلنافومواقالاختبز،تنوجمافومش:الناميةصتا)17(
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الخباز!وحوانيتمعبد،أموسوفالحصريينوسوقالمتيقالبزوسوف

والعلافين.الطباخينوحوانيتالدقط)89(وحوانيت

والقيساريةعجلونفيبكتمرالدئسيفالأميرقيساريةقياسرها)91(،ومن

للتجار)وكالةالطعمدار:وكالاتهاومن-تنكزالامراءملكوقيسارية،القديمة

والضنان)21(.المعزوسملخوالدباغة2(،والفرايين)ْالمصبفةهناكثم(،الاجانب

مقامتقوم،والثصراءالبيعفيالاساسيةوظيفتهاإلىبالاضافةالقياسوكانت

ال!المن!ث!آتمنوالقياصرفيما.بضائعهمويخزنونالتجارينزلهافكانالخانات

الخيرأعالعلىللوقفأو،الأموالواستثارللكسبالمماليكالامراءيبنيها

دمشقنائبتنكزالأميروقيسارية،بكتمرالد!سيفالأميرقيساريةمثل:

نيالقياصرهذهوكانتصفد)23(.مد!نةنيبناهالذيالبإرستانعلىوقفهاال!

القياسهذهوكانت.العامةأوالتجاريستأجرهاالرباعوتعلوهامسقوفةالعادة

للقياسروكان)33(.بالجملةللبيعالسلعفيهاتعرضكانتكما،صفيرةمصانعتضم

)18(

)91(

)02(

)21(

)22(

)23(

فوم(.مارةا!يد)قاموس.فاميوبائحه،تخبزالقالحبوبوطئروالخبزوالحمص

.الأفراننيالهروتةوافشىالزلخونبزورمنالمتفحمةالبتالاهووالدقالدقا:حواليت

.(1رقمحاضية915ص،اليوميةدصقحوادث:)البدلوري

اللأتينيةالكلمةعنمحرفةأنهاوجدو،الأ"اقجمهمةتتومأبنية:القيار!اتأوالياسر

عنوظيمتهانيتختلفلاوهيمصر.تبلالامبلادفيوظ!رت!أمم!ححأوه!ك!!ح

نزلجممةوالثراءالبيعصمةبجانبوتقوم،للتبارتؤجرحوانيتوبها،والخاناتالننادق

ععاْ.والتبزئةبالجملةفيكونفيهاالبيعأماأموا!.وحنظبضائمهموخزنالتباروإتامة

لكنىأوالتبارمنمعينةلطوائفتؤجرصاكنعدةيخها،رباعالمؤصاتهذ.فوقويبنى

368(.ص،قطاعيةالإالنظم:طرخانهيمابرا-ا،،ص3ج،الخطد:)المتركليالمامة

الثمين،النراءمنكثيرةأنواعالمماليكعصرنيراجتوقد،وتجار.الفراءصاعأي:الفرا!ين

للفراءوالأثرلياءالمماليكاضطلكزةإلىتجارتهرواججب،والتاقموالوشقالمورمثل:

275(.ص،الجراكةالمماليدُدولة:طرخان)ابراهيم

نيالأ"اقهذ.عنبالتنصيلنظروا.،ضطورو،9ا-09لوحة1rج،الاربنها!ة:النويري

الملأحق.

.+نحطورو،09لوحة31ج،الاربنهاكة:النووري

3Iج،الخططالمترورى: LA ، i lia-368-ص،الإقطاعةانظم:طرخانابراهيم

AT

http://www.al-maktabeh.com



القيماريةبداخلمالحنظحارسالمدخلفيويوضع،ليلاتتنلخاصةمداخل

)،2(.وسلعبضائعمن

الخارجية:التجارة-ب

الموسمية:والأسواق()الترانسيتالعابرةالبريةالتجارة-1

الشرقمنالهامالجنرانيموتعهابحماسةالدراموضوعالمنطقةاكتسبت

مزاياالعربيةوالجزيرةوالعراقوالشاممصرالىالطرقمفترقونيوالنرب

التباريةالقوافللهركةرئيسيأشرلاناَتكونأنلهاأتاحاذ،نوعهامنفريدة

الىوالعقبةالأحمرالبحرعبروالبحريةدمثقباتجاهالعربيةالجزيوةمنالبرلة

الرئيسيالاتصالطريئيمثلالمنطقةمنالثطليالقسموكان.اثامىالساحل

الطريقهذالعبوقد،المصرلةوالدياربفلسطينودشقالرافلينيرب!الذي

الوشد)25(.الصرنيوالقاهرةدسث!قبينالمواصلاتحركةنيهامأدوراَ

نيكمالذيالثامىالهاجلقوافلالوحيدالمنفذالاردندروبوكانت

وصطلأ!ا،الدوليةالتبارةطرقزكى:نميم926-ص،الممايكىالمصرعاشور:شد

الأي!يى،الصرفيدمثق:الحموي،سين-TAY،28صاجا،الخلأنمفاكهة:طولونابن24()

(5y)268،صاج،الخلانمنحهة:طولونابن،31-ص12ج.الأعئىمبح:التلثندي

1327، rat 0053 ،TA-العربتار!:كاهنكلود9-ص،صركةفيالعربدكو:ركنه

.12،3iصجا،الإطيةواثعوب

ud.173,017o ! rce, vol.,1 Pحمأمعظ,Heyd

لا!لا!.4ه!ه+5،ءول*معظ,34P.327.هـ

94..34.Grant.The Syrian desert..37-36.PP P

.2-3.Roberts.The Holy Land. vol..3 PP

aمهProvince,'PP.44-54..167.ء RoمهBouchier, 9 y a

,341.Pirenne,Economic and social history of middle Europe, P

207.warfare.Pلنه9مضء.
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يحضرونفكانوْابكر)26(،ودياروحلبالعرافوشمالفارسحجاجصنوفه

وشالومعادنواحجاروصفير،كبير"لؤلؤمنها:افتلفةال!لعصنوتمعهم

أذرعاتقىبمزيريبنيتتجمعالحجاجقوافلوكانت(.،)27ذلكوغير

هائلقفلنيمسيرتهالركلبيتابعثم28(.)هامةسوفلهمتقامحيث،وحوران

منالاردنأرضنحترتاَجمل)92(،ألفعثرثلاثةالأحيانبعضنييبلغ

لورحلثم،يومينأويومأبهافيقيمالزرقاءالىيسيرثمالرمثاعلىفيمر،الشمال

ثم،اللجونالىرحلتهليواصلأربعةأوأيامثلاثةيضرلاحيثزيزاءالى

الركبيخرجثم.أيامأربعةمدةالكركخارجبالثنيةينرلونحيثالكرك

منالركبيتزودحيثبالحساوينزل3(،الشامى)ْالحاجقفلويتقدمالكركي

الحجاجيتجهزثمأيامثلأثةفيقيم،معانمدلنةالىذلكبعديرحلثم،مائه

وهكذاتبوكالىومنهاحجذاتاالىثمالصوانعقبةباتجاه.البريةنيللدخول

)31(.ومكةالمدلنةالى

المثتركينوكثرةبهايرونال!أعدادهابضخامةالثاميالحاجقوافلكانت

)26(

(27)

(TA)

)92(

)03(

)31(

جا،الهلأنمفاكهة:طولونابىا-69صاجالديد،النهجالنضاثل:أبيبنمفضل

912 6 ?T ، 28 4 TYLjo.

اج،الخلأنمفاكهة:طولونابنأيضاْ:وانظر16-صا،اليوميةدمثقحوادث:البدل!ي

.911ص

52-ص،اليوميةدثقحوادث:البدل!ي938-3786صجا،الخلانمماكهة:طولونابن

.97ص1ج،انيةالصناعاتقاموس:التاصمى

.rce,vol. .1 .P Mء8لهاHeyd, Histoire du o

وانظر:،07ةص2ج،الجيلالأنى:الحنبلى

.24.Grant,The Syrian desert. P

المبر6ذكلعلىالذول:المراقيالمينولي313-ص9ج،النراتابنتار!خ:النراتاين

.8221مى4ج،للوكا:ييصلمترا،-نحطوط+411لوحة

.+فطورو"171لوحةقا2ج،الأبصارمالك:العمري

هـأرط622صةفني،الأردنعبرالهاجطر!صهلمنأولعشىالممظمالملككان

لهوكتبما،عرفاتجبلإلىالجابيةبابمنالأرضبمح،قامخامةفرقةرأسعلىشخصاْ

أرافىنيلهمالميروكر،الصوانكثيبةوعرة،نتساضعالهاجطر!فيو!ل،مزلةمنزلة

.(152عى،الترنينرجالجممترا:شامةبوأ:نظر)ا"والمدفةوالعلاوتبوكواثوبكالكرك
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صفةذأتالمناطقمنيبتاعونهومااللعمنسمعملونهكانواماووفرةفيها

فقد،الطائلوالربحالمميمبالنفعالمنطقةسكانعلىتعودكاشاإذ،تجارلة

،الزرقاء:منكلنيللحباجسنويةأسواقاَالاردنسكانيعقدأنالعادةجرت

والممارضالاسواقهذهالعمريودصف،ومعان،والحسا،والكرك،وزيؤاء

أهاليوكان،)32(.وجلأبةومعالثىوأسواقطماءذواتعامرةقرى،كانتبأنها

اقاالاصهذهتكنولم،افتلفةالسلعأصنافالاسواقاهذهالىيجلبونالبلاد

منحاجاكمعلىليحصلواللعربانفرصةكانتبل،فحسبالحجاجعلىحكراَ

وغيروالماشيةوالبس!والاجبانالنلالمنجمنتباتهمالمقايضةطريقعنالسلع

طائلةأرباحاَأيضأذلدُوراءمنيربحونفكانواا*دا)أهاليأماذلك)33(.

منها.عودتهبمبعدأومكةالىالهاجتوجهعندسواء

أسواقخاصبوجهإربدوفيالاردنمنالث!اليالقسمنيتقاموكانت

وأسواقهاإربدتجارةسرتفاز،والقاهرةدمشقبينماالمتحركةالتجارةلقوافل

المارةالتبارلةالقوافلهذهانذلكُ،الهامالتجاريالثصريأنهذاعلىلوقو!ا

وشيرازوسمرقندبخارىمنالقادمينالتبارمنكبيرةأعدادأتضمكانتبها

ولاافتلفة)"3(.البضاعةصنوفمعهمحاملين،والعراقالارمنوبلادوآمد

حققتفظوظلت.المدشةمئالجنوفيالحينيللآنموجودةبركتهاآثارتزال

ا!اورةالمناطقمنإليهاالوافدينالتبارلخدمةالمتخصصةبخاناكاتريبعهد

.والبعيدة

الهاجعلىتقتصرلمالاردنبدروبالمارةالهاجقوافلانالقولبناويجدر

محبم:،قوتأ!اْ:وانظر،.نحطوط،171لوحةاقاجا،الأبصارعالك:الممري32()

3ج،الاطلاعمرامد:البفدادي213-مى،الدمرنخبة:الدضتى669-ص2ج،البلدان

.ا.صجا،الخلانمناكهة:طولوناثن67-صجا،الرحلة:بطوطةابن

,tnarG.224-223.The Syrian desert, PP

،97عى1ج،ائاميةالصناعاتقاموس:التاصي277-صجا،الحلانمفاكهة:طولونابن)33(

.18،011،911صاج،الخلأنمناكهة:طولونابن290-عى2ج،اللوكةالمتركلي)34(

,sk.42,vol. ,2 Pلهول!Quatremere, Histoire des Sultans
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أخلاطاَ!مكانالذيسيالمهالحاجقوافلبهاتعبركانتبلفحسبالثامى

هذهوكانت)35(،وغيرهموالسودان،والتكاررةالمناربةالحجاجمننحتلفة

نيلهمأقيمتولذلكبالعقبةمرورأالجنوبيطرفهعندالاردنتعبرالقوافل

بقوله:الاسواقهذهالعمريويصفالمظيمةالجليلةالاسواقالعقبةمد!نة

الممتدةالمظيمةالاصواقبهوتقام،الشامأجلابإليهتأتيمقصودمكانوهو،

فيهايعدملاأنهولعل.المدنوكبارالاقاليمأمهاتنيتوجدلاال!،المشعبة

الماكلوأنواع،والعلفوالشمروالدقيقوالفغوالإبلالخيلمن:موجود

والامتعة،والفرشوالتماشوالسلاح،والرحال،والاكواروالهاملواثارب

لناتتضحالوصفهذامن،)36(.مواصمأيامهذاالهاجاقامةوأيام.ذلكُوغير

يكتفولم.وبضائعصلعمنإليهيجلبكانماومقدارالسوقهذاضخامةمدى

ركبيرافقونكانوابل،الموسيةالاسواقهذهنيبالاتجارالاردنسكان

لهيميمحيكنفلمَالاردنأهلمنالنصارىأماالحباز،بلادالىالحجاج

معبراالاردنشرقيكانتكذلكالعلا)33(مدلنةمنأبعدالىالحجيجبمصاحبة

3()oيخيت:-ا48عى،اللوكذكلفيالمبوكالتبر:الغاوي327-صجا،الخطط:المقرروي

وتسير)مراكى(،المفربأقمىمنتبدأالحباجتوافلوكانت.91ص،مصرفيالمواصلات

جمل،آلاتأربمةبينفتبلغ،وطرابلىوتونىالجزائرحباجإي!اليضماالصاحلبمحازاة

عنمكةإلىفتير،المصريالركبإلىلتغمالقاهرةإلىوف!ا،الإعدر!ةإلىوتصل

136(.عى،اثاموبرمصرنيأعوامئلاثة:فولق)انظر:المتبةطرش

البلادآثار:التزودق:خآأوانظر.،ضطوط1685لوحةاق2ج،الأبمارسالك:الممري)36(

،لهاضرةاحمن:اليوطي325-ص3ق1ج،الخطلى:يالمقري-301ص،المباد،أخبار

هـ:876ضةالصيرفيابنوقول.16،17صى،مصرنيالمواصلات:يخيت31-.عى2ج

و!باتأربعأبغالطيقوأن،والرخاءبالأمنوأخبروا،العتبةمنالحباجكتب،ووصلت

عثرةكلوالكركيالخليلىوالجبن،نصنآباربمينالتنطاروالبقمارر،كةوقيلبديخار

الهصر،أنباء)انظر:،الةمذ.فيالحباجواضراحبذلكالناسوفىح،درهمبمائةأرطال

د(.92ص

)37(

.302.Jacob,History of Palestine. P

أربعاْ،الحباجباكيموالميا.،النغلباتينلهاحنةكبيرةتر!ةالملا5:بطوطةابنتول

الرحلة،:)انظر"وصا.الزادالحباجوكباحون!عدوخهالاانمفصارىتجارفتىوإلي!ا
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وجنوبا!فمالاالهاخانبجانبالمارالمعبدالطريق

المكوصتباضوعندهالعربيةالمصادرذكرتالذيالهالجصرمنظر
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جدةطريقعندمثقالىالقادمةالعربيةالجزيرةوجنوبوالصينالهندلتجارة

الواقعالديوانفيالمقررةالرسومدفععليهاكانالحالةهذهوفيمكة)38(،فرضة

هذهمنتحصلالكركوكانتالكركلنيابةتابعأوكانالحساجسرعند

التجاريةالقوافلعنأو،شهريأالذهبمنمثقالآلافعشرةيبلغماالمكوس

فيالرسومدفععليهاكاناطالةهذهوفي،برأمصرالىالحجازمنالقادمة

)93(.العقبةبويبفيأقيمديوان

لاالقوافلهذهفيسمالتجاريحملهاال!الثرقسلعأهماًنالمعروفومن

والعطور:،الطيبوجوز،والزنجبيل،والبهاركالفلفل:التوابلعنتخرج

الكريمة:والاحجار.والقرنفل،الصندلوخشب،والكافور،والعنبر،كالمسك

.والمرجان،الإنيوالضيق،الأحمروالمقيق،والفيروز،والالماس،كاللؤلؤ

،والنحاسوالحديد،،الصينىوالحرير،والنيلة،والورق،العربيوالصغ

منعودتهاعندتحملالقوافلوكانت.والعاجوالذهب،والقصدير،والرصاص

المصريةالمنسوجاتمثلعليهتتالفالشرقيةالبلادكانتماوالتحفاللع

وأخثابالسموروأفريةبالفضةالمكفتةالنحاسيةوالتحفبأنواعهاوالدمثقية

ا(.)ْوالصينالهندفيلهارائجةسوقاًتجدكانتالقالعربيةوالخيولالصنوبر

،م5391عدد،التاريحيةبلةا،الكارميةالتبارة.لبيبصبى:أيمأوافظر96(.صجا

.13ص

وعادةجملألف08عنلظلاطالهدصنومولموسمفيحدةهاومياهمكةيصلكار)38(

إلىوأوروباالامبضائعلعودثم،دثقإلىتيرهاكومى.الحج3موالىومولهالروتت

مقداردانظر،الاْردنعبرورواحمهاغدوهافيدتمر،والصينالهدإلىلتقلوعدنمكة

جد،اللولط:المتريري:انظر.الحابرةالتباريةالقطرحركةمنالبلادعلىتمودالقالمائدة

،)659ص 768 ، IA.تاريخكاهى:كلود327-صجا،الدهورحوادثالهاصأبو

دميم44-ص،الكارميةالتبارة:ليبصبى217-ص1ج،الإصلأميةوالثوبالعرب

.138،913ص،ومحطاتهاالدولةالتجارةطرقةركي

!بي.801،132عى،المالككفزبدة:ضاهينابن256-عى4ج،اللوك:المتريزي93()

927.ص،ومحطاتهاالدوليةالتبارةطرق:ركىنميم36-ص،الكارميةالتبارة:لبيب

تاريخ:كاهنكلود35-ص،البدية:ديلضارل-vv،76عى،بالتبارةالتبصر:الجاحظ)04(

.227،228عىجا،الإسلايةوالثوبالعرب
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:،الاردنبندرالعقبة،البحريةالتجارة-2

علىالواقعالعقبةثنرالاالاحمرالبحرعلىبحريمنفذللاردنيكنلم

علىالشامنافذةالاطسهذاعلىالعقبةوكانتللبحرالث!رقياللسانطرف

ميناءهذايومناحقالاسلاميالعصرطوالالعقبةوظلت.وتجارتهالثرق

الفاطميةالدولةعصرنياقتصادياَازدهرلاقدالعقبةكانتواذا.هامأتجاريآ

الايوبيينعصرنيأهميتهاتفقدلمفانها،الصليبيةلال!يطرةالتبعيةومرحلة

ت!توفىالرسومكانتوفيه)11(،المكوسلقباضقصرفيهاأقيمفقد،والمماليكُ

وأدمشقالىبريةقوافلفيتشحنهناكومنإليهاالقادمةالبضائععلى

،وبيروت،وطرابلس،انطاكليةموافىء:الىطريقهاتأخذثمومنحلب)12(،

أوروبا.دولالىلتصدر،وعكا،J--.30،وصيدا

كثفتمأنالىالاسلاميالعصرطيلةالبحريةالتجارةالعقبةخدصتوقد

الشامدهليزباعتبارهاالهامدورهاديتوًوظلت،الصالحالرجاءرأسطريق

العصرفيتسميتهعلىاصطلحماأوالثرتيةافريقياوسواحلوالصينالهندالى

الارددق.ببندرالمملوكي

)41(

)،2(

.139.MarcoPolo, The travele of Marco Polo. P

49.Newton.Trade and travellers, P

0zepoL.801,28& Raymond Medieval trade in the Mediterranean world, p

nai.914.desert. PأGrant. The Syr

0P.702ءهه،.Thomson. History of the middle

.541.Pirenne,Economic and social history of middle Europe. P

تردالقالتبارمراكببببالمكوسقباضفيهيكنقصرباوكانت،:ألاسابنكول

عبائبيىالأزهارفق)افظر:+البلادمنذلكوغير،والصينواليمناندمنهناك

وصطلأ!ا،الدويةالتبارةطرقةزكينعيمأصآ:وانظر،(.نحطورو+87لوحة،الأتطار

.14صا

.601،001،151صوكطاتها،الدويةالتبارةطرق:زكينعيم

340.Roberts,The Holy Land, vol. ,3 P

86.ص،عربيةبحيرةالمتو!البحرالخربوطلى:حمنعليوافظر:
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الكركمنطقةيرب!الميتالبحركانالهامالتجاريالمرفاهذاجانبوالى

طرفهنيزغرمدلنةمنمياههتثقالمثمحونةالفلكُكانتحيث،والقدسبأريحا

وقدوالافراد)"ا(،والسلعاللالتحمل،وبالمكسالثالالى)3"(،الجنوبي

سلأطيندولةعصرطوالنثا!اأوجنيالدائبةالتباريةالهركةهذهاصتمرت

المماليلأ.

الخارجية:التجاريةاللاتات-3

الاردنضرقيترب!كانتال!الوثيقةالتجاريةالعلاقاتالىبالاضافة

ارتبطتوالحجازالفلسطيقوالساحلالمقدسوبيتودسثمقالقاهرةمنبكل

الحمويياقوتقدمالهجريالسابعالقرنففي،بندادمعتجاريةبعلاقاتأيضأ

عمانأنعلىذلكمنوفستدلبنداد)45(.فيسيدهلحسابعمانالىتجارةني

التجاريةصلاتهاللأردنكانتكذلكُ.هامأتجارياَمركزأالفترةتلكفيكانت

والثواطىءالزنجوبلأدوالصينوالهندالعربيالجنوبمعالاحمرالبحرعبر

معتجاريأترتب!كانتانهانيالاطلأقعلىنثكولا-الافريقيةللقارةالثرقية

في(الطعم)داروجودعنالمصادرذكرتفقد،وئيقةبرواب!الاوروبيالنرب

والبيازنةوالبنادقةالجنويين:الاجانبللتجارأعدت،عجلونمدينة

عملنفسوتؤدي،دمثقمدينةنيلهاشبيهيوجدالداروهذه)6"(وغرهم

الوكالةمقامتقومالقالقياسأيضأعجلونفيووجدت،المصريةبالديارالوكالة

)الظر:".المربحوالمحرالصمرىالبصرةإ!ا5دما:قيلحتىبالنبارةفديمآزعروصت)43(

39(.،'1ص"البلادآثار:القزولنى

)44(

(to)

(46)

.352.Musil.Arabia Petraea Moab. vol. .1 P

.131صهح،الدبشدرات:الملاحأبو41-صأج،الاْدبا.ممبم:لماقوت

الطم(دار)ضاديدعىشخصماويتولا،المصريةبالديارالوكالةبمثابةوهي:بدشقالطعمدار

(.IAVص4ج،الاْضصبح:)الق!ديالائبمنوولايتها،التبارمىالمكوسبجبىكوم

لهأدنهـ،096صهدثقنيابةالخاعىسبرالدتعمالأميرتولىعندما:المقرلونيويتول

يومكلفيله"وححلشاورةغيرمنأرادماالحزائنشطلقأنخيلالأشرفاللطان

768(.عىجا،)اللوك،الطممدارعلىدرهمثلاثائة
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ماصحةيؤكدومما.صلعهموخزنالاجانبالتجارايواءبينوظيفتهانيوتجمع

احجارأبعضهااخراببعدالطعمدارأماموردمول:النويريقولإليهنذهب

يعنينفورأ!أ)7"(وهذاالايزيدهموماالمكسأهلليتعظذلكوكل،و!خورأ

الىالقادمينالاجانبالتجارمنالمكوسبجنييقومالطعمدارشادوجود

والاسفلتالكركيالسكروجودالىالأوروبيةالوثائقبعضوتشير،عجلودق

ماالفترةفيفلورنساأسواقفيالمنطقةبهااشتهرتالتيالسلعصنوكل،والبلسم

السلطانعقدهاالقالمعاهدةنصتكذلكم)48(.0013الىم0131عاميبين

نائب:منكلبنصوصمايتقيدأنعلىالبندقيةمعضيخالدينسيفالمؤيدالملكُ

سنةبذلكأمرهفأممدر،وطرابلسوحماهوصفدوالكركالاسكندرية

معتجاريةعلاقاتلهاكانتالنياباتهذهأندليلوهذام()9"()58181415

فترةوني،السلطانيالأمرهذالهمصدرلماوإلاالمعاهدةهذهابرامقبلالبنادقة

الثالثةسلطنتهفيبالكركبالثورةقلاوونبنعدالناصرالملكُالسلطالطقيام

عليهادنانيرإليهاللأجئينالأمراءبمضمنح،دمثقلامتلاكمنهاوخروجه

ذهبيةعملاتسوىالواقعفيالمصورةالدنانيرهذهتكنولمصور)ْه(".

النربمعتجاريةعلاقاتقيامولولا/،الكركمنالناصروأخذها)51(،فرنجية

(fv)

(tin)

)94(

)05(

)51(

.،نحطو!95)لوحة3)ج،الاربنهاية:النويري

.z& Raymond!محLo

.13109-1.Medievaltrade in the Mediterranean world, PP

0441ص،5791،القاهرة،التاريخيةبلةا،المقايضةلظام:اصكدرتوليق c،بعتدقاموتد

الابق(.)المرجعكابللورلررفروفيزوصانتو:الفيرانالمماهدةهده

:الأميرانإيها!م،دشقإلىالكركمىعدالناصراللطاننوجهعدما:آي!كابنيقول

.صورةلهبذهبعليهمافأخلعجوبانالدنبدروالأميراالحاميضقيرايدكدىالدممنعلاء

.(017ص9ج،الدرركنز)افظر:

أحدوعلىالإمرنجبلادمنتحلبكالتدنانير:والدوكاتوالب!دقيوالافلوريالافرلق

فيتضربالذيالملكُوجهالصورةوتمل،بلنتممكتوبةدائرةفيرجل%-*.jالدكناروجى

.وقول.الهوارينوبطرسلبولىوهماسكتوبةداثرةفيمورتانالآخرالوجهوني.رمنه

أماالبندقةنيوصرببالدوكاتأ!اْعنهاوحبرافرنسأمدالاْفرنقإن:القلث!دي

المتركلي:437-عى3ج،الأعثىص!بح:التلثدي:)انظرفلورناإلىفشوبالافلوري

.3(50ص1ق4ج،اللوك
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منالنوعهذاأنيؤكدالمقرلزيوأنسما،الدنانيرهذهوجدتلماالأوروبي

أهلعرتكذلكم()52(.)09571388سنةبعدإلاتداولهينتضلمالدنانير

طريقعنوالتكسبأرزاقهمال!وسيهمالكبيرالتباريبنشاطهمالشوبلىُ

الطور)53(،فيتجاربينهمفوجد،البلادكلفيانشرواولهذاالخارجيةالتجارة

المماليكاتهامالىذلكُأدىوقد)"ه(.إليهعيذابمنالث!رقتجارةتحولتعندما

علىتبرصملكلوزجنانبطرسغزوةفيالفرنجلحساببالتجسسلهم

سمحالأجانبالتجارأنالمعلومومن)55(.عليهميضيقونوصاروا،الاسكندرية

،المقدسبيتالىفوصلواللتجارةطلبأالداخليةالثاممدنفيبالتفلنللهم

والكركعجلونالىوصولهمأبدأاًستبعدولاوبفداد)56(.،وحلب،ودمثق

ونافذة،الأحمرالبحرعلىالأردنبندراًصبحتالعقبةوأنخاصةوالعقبة

العربالتجاروصوللذلكنتيجةالمؤكدومن.الثرقتجارةعلىودمثقحلب

وجودأثبتتالأثريةالكشوفوأنس!لاوالأوروبيةالايطاليةالمدنالى

الدولوبعضكالسويدأوروباأقطارمنكثيرني)57(،إسلاميةعملات

والجلودالفراءلشراء،الأصقاعتلكالىوصلواأغميثبتمما،الاسكندنافية

(or)

)53(

(4)o

)50(

)56(

)57(

.03صهأق4ج،اللوك:المفريري

سالتديروثائق،028رقمالوبكىالملكىال!صرانيالاسبناسابىغيموقفوثيقةالظر

.م6391مال!الفاهرةْجامحةآدابمحلة،ابراهيماللطفعبدشر-كالر-ش

والصيىالهدمنالثرقتجارةلاصتبالم(هـ)0781378ضةالطورميناءالمالكُاسشل

46(.هص3ج،الأعثىصبح:القلثدي)الظر:،والقصيرعيذابوردضت"

ويفول،،نحطوط،أ321لوحة،المقضيةالأحكامبهحرتفيهاالإلمام:ال!ك!دريالويري

وا!موااثوابكةخصومآالملكيةالمارىجمععلىيلماهـضيئ767صة"وني.الخاوي

313(.ص3ح،اللامعالضوء)الظر:"ا-ممدريةعلىهبمواحقالفرنجمالاْوا3بأ

,rrص،الصدتجة:ديلشارلا-012،93صجا،الحلانمفاكهة:طولونابى rr.

.,n.125Trade and travellers of the middle ages, PهNewt!

ودداننو!حلصاعلىالصلةالمدنمعيتاجرونومبحييىملميىالامبلأدعربكان

فف!لضرذاْلباصاْيلبسمنكلوذلواالعربالجارهاجواالعردحأنكيفعكامتنةنيرأ!نا

الظر:،العر!المسيح!مىكبرعدد

594.Setton." historvof the Crusades. vol. .2 P

..95.Newton,Trade and travellers of the middle ages, P
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شرقيمنطقةمعأوروبيةتجاريةعلاقاتقيامعلىنستدلالنحوهذاوعلى

.الأردن

توافروخدمتهارالخارجالداخلفيالتجارةحركةتنثصي!علىساعدوقد

منابتداءالمماليكأسندفتدوالاطشنانالأمنفيهالختثر،ومسالكُدروب

،الكركعربعقبةب!الىطر!اوحراسةالبلاددركبيبرسالناصرعهد

حركةلتتابعوتامين!االاتمالاتلسلامةوضماناَالبلقاء.عربمهديوب!

المرورحركةلخدمة،الطريقطولعلىالخاناتأقيمتالتباريةالقوافل

العقبة،خانمن:كلالأردننيفأقيموالمافر!ن)58(.التجارلراحةوتوفيرأ

بقيةمثلذلكنيمثالا)ضبعة()95(قيادوخان،الطرانةوخان،الحساوخان

الخاناتهذهمنالمديد%فثىءحيث،والشاممصربينالمؤديةوالمسالكُالطرق

لوزعكانوبعضها،الخيولوحذاءوالماءبالطعامجميعهازودت،المسافر-شلخدمة

سبيلا.الخدماتاهذه

التجارلةالهركةهذهمنالدراسةموضوعالمنطقةهذهمكاسبتقتصرولم

هذهتتابعكانبلأهلهاعلىالعائدالماديالربحمجردعلىدروكاعبرالنث!طة

التباريةفالطرق.وثقانيحضاريلالتقاءخصبأجمالاالمابرةالتجاريةالقوافل

تنتقلفعليها،الثموببينوالثقافةالحضارةلنقلحيويةوشرايينروافد

عبرفيهاتحلىالقالأسواقوكانت.وآراءمذاهبيستجد.منوما،الأخبار

طيبأمجالاالتباريةالأسواقاكانتوقديماَ،والمعرفةالفكرلتبادلصيدانأالأردن

أرضهعبرالمارةالتجارةمنالمنطقةهذه!ث!عبكسبوهكذاالأدبيةللمساجلأتا

وحضاريا.وثقافيآمادياَكسبأ

جا،صلأميةالإوالثوبالعربتار-:كاهنكلود-131ص،المربيةلحضارةاريحلر:جاك)58(

.الخاناتهذ.لأيسعنالادسالفصلافظر)95(
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)3(

والمكاييلالأوزان

اختصتمدلنةفكل6(،)ْالشامبلأدفيللأوزانموحدنظامهناكيكنلم

الىلثيرماالمصادرإلينانقلتالاردن!ثرقىمنطقةففىإليها.ينسببرطل

)؟6(.الكركيوالرطل،العجلونيالرطل

001تمادلعبلونأوتيةفان)62(أوقية12علىيشتملالرطلكانولما

درهما.75تعادلالكركوأوقية،درهم

والدانقوالدرهمالمثقالفي:فكانتالذهبأوزاننيصنجتهاأما

أماقيراطاَ.24لعادلكماونصفودانقاندرهميعادلفالمثقال.والقيراط

المثقاليكونالاساسهذاوعلى.حبةأجاعوأربعةحبات3فيعادلالقيراط

البريالخردلحبوبمنحبةكلوزن،حبةأجاعوخسةحبة185ماويأ

دوانق)63(.6يعادلالاصلاميوالدرهم،المعتدل

)06(

)62(

)63(

الوزنيخنسأخودالأوقهأنفرىوصر.الامبلادفيمتم!لةالبيزفيةالموازكأظلت

:المدويابراهيم)انظر:Litraالبيزنطي3للأتحركفشوالرطلأما،هـن!الاهالبيزنطى

.(123ص،الصبيةوالدولةالبيزنطيةالامبراطور!ة

:الأخوة)اشدرهمتعمائةيخمادلالكركيالرطلأما،درهم0012ولدلالمبلوفيالرطل

913(.ص،الحبةأحكلامنيالتربةممالم

الهبة،أحكامفيالقربةسالم:الأخوةابن16-عى6الحبةطلبفيالرتبة!اكة:اثيزري

.138ص

83.،81عى،الحبةأحمكامفيالقربةسالمةالاْخوةابن
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المكاييل:منالشامبلأدنيواستخدم

الكيلجة

المكوك

الويبة

القفيز

لدتعاو

لدويعا

لدوتعا

لدتماو

صاع12

كيالج3

مكوك2

ويبات4

فى:للصاعبالنسبةالمكاييلهذهماواةأما

لمكوكا

لويبةا

القنيز

لدلحاو

J)وتعا

لدويعا

صحاع4ث

عِصراأ9

3-iصاLc

أصواع9أوكليالج6علىويشتمل)المدي(استخدمتعمانمدينةأنغير

الفرارةأماصعاع3أوكيلجة2وياويبهاالخاصقفيزهاأيضاَلماوكان

كيلا.12فتساوي

أمداد)"6(.6ياويوالكيل

الوقتحق،والصاع،والمد،الكيليستممل:الاردنيالريفزالوما

اطاضر)65(.

النسيجتياسفيالاردنشرقىمنطقةسكاناستعملبالمقاليسيتعلقوفيا

التماسْ(.عرا))

17-ص،الهبةطلبنيالرتبةفها!ةاثيزري:181ص،التقاصيمأحن:المقدس)64(

.8lصا4ج،الأعثىصبح:التلثندي

ماع،2ياويالمدفشلاْ،الأردنيالريفنيتتعملالمكاطلهذ.أقلوحداتوفاك)65(

المكاملهذ.وتتمملالثنيةميالصفرىءللمكاملفالوحدة.ثميةربمية=8-2والصاع

والتطين.الزبيبيخ!اليعونقديمآعمانأهلو!لان،اليابةوالأضاءللحبوب
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الزراعيةوالاراضي(،الممل)ذراعدتقاسفكانتالدورأراضيأما

)القصبة(دوكذلدُ()66(،الروميوالفدان،الاسلامى)الفداندتقاسكانت

حديد)67(.ذراع7-تساويالق

فيأ!صصبرسُاث!فىبُممستج!

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،

وأربعاليدذراعماويوطوله:التماشذراع،ا،3عى،ج،الأعثىمبح:القائ!دي66()

طرلهالخبمنبذراعق!ضمقيونكافواالبزاز!أنبامابنوقول.مطبوقةأمابع

13الئافيطرتوعلىالإمام31الأولطرتعلىوفثى،مزوزةامبعا24ْالإبهامبعرفى

ثبرأضبارثلاثةطوله:المصلذراع.8(.عى،الرتبةنا!ة:)انظرالتلأعبمنخوفآالهحب

أطولومو،الحباجةالدولةزمننيوجدلألهبالاشميصآخرذراعوهناك،ممتدلرجل

424ص3ج،الاْضصبحالقلفدي:انظر1الذراعهذامن t r ،،)tوساوي:الفدان

صبحة)التلئندياليدفيراع8أوبالماضسأفرع6والتمبة-طأقيرا،2أوقصبة!..

.(2،4ص3ضأ،الأكى

عىوني.بالقاهرةالتويةالوثائقبدار،9،رقمشبانالأضرفاللطانوقفوثيقة)67(

منوالملاحظ(137ص،اللطانيةحكامالأ:)انظربالهاشىأذرع6-القصبةكافتالماوردي

واليد.اولضمىبينوطولهالحدكدذراعتتعطكافتالكركأنالويْتة
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)4(

السكة

عمانفمدينةالاسلأصية)68(،السكةأنواعأقدمالاردنيئرقيمنطقةشهدت

دورألعبت،البلادنيالهامةالتجاريةالمراكزأقدموكانت،القديمةفيلأدلفياأو

مدناحدىوكانت،والبيزنطيوالرومانيالهللينىالهمفترةفيرئيسيأ

القادمالعالميةالتجارةشرلانعلىلوقوعها،(تجاري)حلفالعثرةالديكابوليس

ممروفةوكانت.الأحمروالبحرالعربيةالجزيرةعبر(والصين)الهندالث!رقمن

)96(،الشاممعتجاراتهمنيفانتجعوهاالاسلامقبلالعربيةالجزيرةعربلدى

اصدارحقوالبيزنطيةالرومانيةالسلطاتمنحتهاالتجاريةع!نأهميةوبسبب

نقودها.

المفتوحةالبلادهذهعلىبالحفاظيكتفوالمفتوحاتهمالعربأتمأنوبعد

ودفمهاالبلادتلكفيالعامةالحياةانيصاهمواانهمبل،بالرعايةوتعهدها

وصنماليديا(ملوكإلىاختراع!اوفب،الميلادقبلالابعالقرنفيالمملةأوالكةوجدت)68(

نأو!امه.اليونانفيArgosرجى()1صاحبPhidon)فيدن(إلىأوGroesus!وص

مالإطوني.ونوعهالممدنلوزنكظنرسيأبهليزترمزأو3رالمحدنمنكتلةعلى!طغ

الدكنارعلياو!رب،المطلوبالنتشعليهاككتبوعادة،بالكةالهدلدةهذ.صيت

.I(37ص،الآثارعم)جاردنر:والنلىوالدرمم

الإطمىالتاركخفيالاْردنيةعمانمدفة:كوانمةدروضيكلتافظر::ع!نمدفةعن)96(

)تثرشاكتوبر62-.منالإصكندرلةجماسةالإسلايةالحضارةفدوةنيألتىبحث،الوجد

.م7691(ولأ
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أركانها،وثبتتالامولةالعربيةالدولةاستقرتوعندما.الامامالىخطوات

،585سنةفيالدواو!تمرلبعلىمروانبنالملكعبدالامويالخليفةأقدم

الاداريةالمراكزمنعمانوكانت.576،577سنةفيالسكةوتعرلب

فيالتنقيبأثناءاكتشففقد،الامويةالعملاتلضرباختيرتالقالهامة

منمجموعةعَلىم6791سنةفيعمانمدلةيتوس!الذيالرومانيالوق

قيامبمدعمانمد!نةفيضربت،(فلاَ)7ْعثصرسبعةعددهاالنحاسيةالفلوس

.النقديباصلاحهمروانبنالملكعبد

ادخالبعدالبيزنطيالنمطعلىضرتجا)71(،العمانيةالفلوسهذه

أربعفوقامثبتقائمعمودمجردالىالصليبتحويوأهمها،اللازمةالتعدللات

عبدالامويالخليفةصورةالوجهوني،الظهر()نيكرةالممودأعلىونيدرجات

بالمباءة،وتزياالمسلمينعندالامامةعلأمةسيفهعلىبيدهقبضوقدقائمأالملك

لتتفقأطلقهاقدطويلةلحيةوله،كعفيهعلىتتدلى)كوفية(لجفحةرأسهوغطى

العملاتامثلةأقدممنتمتبرالفلوسهذه)72(.الاسلاميةالسنةوتعاليم

لندرتها)73(.أهميتهاتبرزهناومنالاسلامية

الاردنيالمتحفخزانةفيا!فوظةالفلوسهذهاحدىبفحصقمتوقد

منطرازبحافتهويدورالملكعبدالخليفةصورةيمثلنقشوجههافملى،بممان

عمودفيتوسطهالظهرأما(،المؤمنينأميرمروانبنالملك)عبد:نصهالكتابة

مثمنةونجمة،الارتفاعنيتتدرجدرجاتأربععلىمثبتكرويبثكللنتى

الاَثارمديرية1العدد،المسكوكاتمجلة،عانفيأمويةنحاشةفلوس:الهديديعدنان)07(

.،-48اص،م7591بضداد،العامة

!دسوياويقديمأث!لرونانينتدوهوايونانيةFollisكلمةمن،فلسضردما:النلوس71()

الهبة،طلبفيالرتبةن!اية:)اثيزريايوناريلاداتيكابلدةإلىنبةالأتيهيالدرهم

12(.رتمحاشة78ص

46.ص،م6591القاهرة،الكنبدارمطبعة؟العربيةالكةفبر:فهىالرحمنعبد)72(

وقنستوالرهاودثقوحمصوحلبوبعلبكالقدسفيمضروبةفلوسالطرازهذامنوجد)73(

8(.ص02ج،التويخقيةالخطط:مبارك)علىوأزميروفبج
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التاليالنصعلي!افيدورالحافةأما)عمان(.كلمةالعموديساروعلى،الرؤوس

(.اللهرسولعداللهإلاالهلا)

علىوالدرهمالدلنار)"3(بضربأمرقدالملكعبدالخليفةأنالمعروفومن

الخليفةرسمظ!ورولكن)35(.575سنةضر!اثم،57سنةفيالنم!هذا

منصلبياَموتفاَيقفالاسلأملان،المسلمينلنفوسمثارأكانالعملاتعلى

يظهرلاعملاتبهاواستبدلالعملاتمنالنوعهذاسكأبطلولهذاالتصوير

ضربتالملكعبدع!دفيبعمانالسكةدارأنوأعتقدْ)76(.الخليفةرسمفي!ا

تثبتالمستقبلفيالاثريةالكشوفولعل،الفلوسجانبالىوالدراهمالدنانير

اسلأمينملىعلىصكهاوأعيدأبطلتقدالدنانيرهذهدامتما،ذلكلنا

.()7777ءشةخالص

العصرفيوظيفتهاتؤديظلتبعمانالسكةدارتكونأننستبعدولا

تحمللمالعباسيةالدنانيردامتماذلكُاثباتنستطيعلاكلناوان،العبا!م!

أوردهالذيبالنصاعتقادنافيونستندالرشيد.عهدفيإلاالخلفاءأسماء

مزدهرةالتجاراتكعيرةكانتالفترةتلكنيأغاالىيمثيرإذالمقدحمط

ذهبيةدنانيرعلىبالفملعزقدانهالىنستندأنناالىبالاضافة781(،عامرة

تبلالعربتداولهDinariusaureusاللأتينيةالكلمةمنمأخوذروميذهبىنقدالدكنار!()74

إنمنالكنابأهل)ومن:تمالىتال75الآكةعمرانآلصرةفيذكر.وردوقد،الإطم

وبتىقافأ(.عيهدمتماإلاإليكيزد.لابدكنارقأمنهإنشوشمإليك*د.بتنطارتأنه

)المقرشي:الصليبيةالهروبفترةحقالدوليالتماسلفيانقدلتيةميارأالإطميالدكنار

الربتار!:كاهنكلود،01عى،سلاميالإالدكنار:النثبدي،3ص،طيةالإالنقود

05(.عى1ج،الإطقيواثعوب

رواكةإلىاضنادأ574،0570ص3ج،انبدالد!ملأحلجمة،البلدانتوح:البلاذري07()

:ضال!المنتوضةالدناورضربمنأولمن:الميب!نليميدقلت)قالموببنافىعدعن

(.مروانبنالملكعبد

.48،04ص،العربيةالككفبر:فسالرحنعبد76()

.15ص،الإطميالدكنار:النثبندي،93ص،الابقالممدر:!شالرحمنعبد)77(

الأصكة=الذبيةالدنانكلعثراتعلىع!ن!تنيعز،018ص،التتاصيمأحن:المقدس)78(
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،بغدادفيعماندنانيرضرةوذاعت.هV1'"1سنةفيوضربتعمانادممتحمل

لمودالقالعمانيةالدنانيرهذهفيهذكرالصابىءهلاللابننصعلىعثرتفقد

حملبولطبنالدولةعضدأنالىالنصهذانيوأشار،البوعطالعهدالىتاريخها

سنةنيعليهالخلعتحيبم(38/74999-ا-اr1r)الطائعللخليغة

53679(vv)حمالخطئةعلىحملت،سنيةهدلة،الملةبتاجاياهوتلقيبهم

علىنحتومةألوانآديباجاأكياسعث!رةفيعمانيةدينارألف)خيئجلتهامن

هذاصدقليتأكدوقد.0()9!(كليسماث!فيدرهموألفالفضيةالا!ثريجات

أثناءم7391سنةتبهياسينتلنيعثرعندماالقاطعالماديبالدليلالنص

علىاللإنية()عافظةزورشهرسلفيبالعراقالعامةالاَثارمديريةتنقيبات

نيضربدصاربينها،اسطوانيةنحاسيةعلبةداخل،ذهبيأدكارأوستونتمة

رقمتحتالمسكوكاتق!مببنداد،العراتيبالمتحفاليومبهويحتفظعمان

الوجه:علىوكتب،مم22!وقطرهأما،غرام504وزنهويبلغ،82915

الدولةفخر،باللهالتادرلهثريكُلاوحدهاللهالاإلهلاح

وثمانينستسنةبممانينارضرباللهبسم.الامةوفلكُ

وثلثاية.

ضأظ:عليهفكتبالظهرأما

أبوالملةوشسىالدولةصصامالعدلالملك،اللهرسولعدلله

الد-شعلىليظهرهالحقودشبالهدىأرسلهاللهرسولعدكاليجار

8(.المث!ركون)ْكرهولوكله

الدنانيركاستولماهـ،171هـإلى913صةشتارجمايخعودالمباجةالفترةأما،والعاصية

هـ،ا19ضةالرشيدع!دنيإلاالضربومديةالخيفةاسمعيهايذكرلمالعباجةالذهية

دلانيرضربتأنهاأثبتتالكوفلأر،عمانقيضربقدالدنانيرهدهبحضأننرىفإنالذا

هـ.367صةذهية

،م،691،بنداد،المافيمطبمة؟عوادميخائلتحيق،الهلأدةداررصم:الصالىءهلالابن)97(

.001ص

المامة،الاَثاردائرة،المكوكاتجملة.تةإسينيالمكثةالفودحبار..حيىاص!اعيل)08(

.N.73-\ص،0791rصةIالمدد،الراق
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امارةأنالا.زلكبعدعمانبمد!ةضربتعملةألةإليناتصللموللأسف

الملكُباصموسيت،الكركمدكنةفيناصركةدراهمسكتالا*بيةالكرك

أحدعلىقرباَالعثورلناتتيحالاثريةالكئوتولعل،مؤسهاداودالناصر

)98(.الدراهمهذ.

منطقةفيالمتداولةالعملةكانتفقد،البحثموضوعالمملوكيالعصرفيأما

الدراهممئاتعلىعزوتد.المملوكيوالدرهمالدشار:هيالاردنفرقي

دثق،فيمنهاوقليل،القاهرةفيضربوممظمها،وحبانالكركنيالمملويمة

دنانيرالاردنثرىفيضربتفقدذلكومع)83(الكتابةمنهعيتآخروقمم

بالكركوجدتللصكةداراَأنعلىونتدلالاولالمملوكيالعصرنيمحلية

النرةفيقلأوونبنأحمدالناصرالملكصدنيالدنانيربضرببالفعلوتامت

ذإم(م-1344)1342-57435745عاميبينبالكركفيهاحوصرالق

ذلكونفق،وانحاسالفضةفيهوخللىالذهبضرب،الصفديذكرهمماتول

بدلاالدنانيرهذ.ضربن،1،)83(دراهمخمة!اويالدفارفكان،الناسني

تككانتالقالدارنف!مىالدارهذ.أنونعتقدالصكةدارنيككونوان

التنقيباتأثبتتوربما،الاروبيةالكركامارةع!دعلىالناصرلةالدراهمفيها

ستتْبلأَ.الرأيهذاسلأمةوكيرهاالكركفيالاثرية

.17هص،9791،عمان،وتاريخ!احضارتياعمان،غوانةدروئى*ت81()

دراصةإلى،ماجالكركتجحفوبمظ،بممانالاْردنياتحفنيصجودةالدراهممذ.)82(

علمية.

ا!نI-7ص1.ج،الزاهرةالنبوم:الهاشابو.9-ص8ج،بالويخاتالواني:المندي)83(

.ههص،مصرفيقلاوونبقدولةصرورةجمالعد-182صاج،الزصربرائع:أ،ش
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)0(

عاتلصناا

والحيواني:النباتيالافتاجعلىالقائمةالصناعاتأولاَ:

ا!ور:صناعة-؟

علىتششرالكروممزارعفكانت،أعنابهابكزةالاردنشرتيمنطقةاشتهرتا

الوفير،الهصولهذاوعلى.والثراة،ومؤاب،والبلتاء،عجلونجبالسفوح

ضماليفيالواقحةCapitoliasراسبيتمدصةفكانت،النبيذصناعةقات

قولحدعلىكانإذنبيذهايحودةعرفتالقالاردنيةالمدنأقدممن،الاردن

هذهشهرةذاعتوقدبوردو)"8(.نبيذمذاقهوطيببجودتهيفاسفول!

قوله:نيبهلخننىثابتبنحان!ذا،الجاهليالعصرشذبنبيذهاالمدلنة

وماءعسلمزاجهايكونراسبيتمنسبيئةكلأن

الجشاءهصرهالتناحمنغضطمأوأنيابهاعلى

اللقاء)85(كنهنهناماوأسدأملوكأفتتر!لنافنثركا

.991ص،انموبرمصرفيأعوامثلانة:فىلق)84(

،م7891،التاهرة،الصيرني"كلوحنخينخنيقتيق،د*انه؟بت:!نحان85()

.776صجا،البلدانسبم:داقيت7-73-صا

يأنجيهوتتحانالذيالثمر:الجناه،أطلههصر.:.الخ!رهوالا!،ا!ر:واليئة

ظنه.
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أيضا:وقوله

الخيامنيعتقتراسبيتمنسورةلهابصهباءشج

)86(فعامعامفرروعليهايوليبرهارجاءدهراَعتقها

المعنىةنفسنيالعباص!الثاعرنواسأبووقال

الهماسب!أختالدهماءأوسليحىأويخةمندثار

كناسنينومأغنبجيد!نهاالأوضاحمماقدكان

راس)83(بيتمنسلافةمجاجيخهكانأغرعنوتبسم

جنوبعلىالصليبيةالسيطرةفترةفيمزدهرةالخمور!ناعةواستمرتا

ضريبةمقابل،خاصةحاناتنيبتناولهافسمحواالمماليكاستردهاأنالىالبلاد

والشوبك)88(.بالكركالمغافيفمانعننسمعوصرناسينة

الكر:صناعة

تقومالذيالسكرقصببزراعةوالجنوبيةالثطليةالاغوارمنطقةاشتهرت

بهذهعنا!تهموجهواالمنطقةعلىالصليبيونسيطروعنذفا،السكرصناعةعليه

)9"(.الكركقىبالصانيغورمنطقةنيخاصبوجهازدهرتال!الصناعة

وأ)مونتريال(بسكرسيوبياضهبنعومتهاشتهرجيدصنفانتاجمنوككنوا

الىوصناعتهزراعتهنقلواباالكرالصليبينولاهتمام9(.والثوبدُ)ْالكركسكر

ثنا.:برما.مرج:ضجا-85ص،د*انه:ثابتبنحان)86(

777.،776ص1ج،البلدانععبم:،قوت)87(

؟ج،والأبداناننوس(نزهة:الصيرنيابن85-ص9ج،النراتابنتار!:النراتابن)88(

..21اص

)98(

)09(

0yr.992,11of Palestine, P(!هأولا

70.vol.,2 P"ديع!،MusD, Arabia

ud.196Co ! rce, vol..2 Pلامعأول+،Hyd

.211.world.P!!ولLopez & Rymond, Medieval trade in the Medi

.206ص3ج،ن!مانار
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ممهوحمل،ال!ادسةالصليبيةالحملةفيالثانيفردرلكالامبراطورنقله،أوروبا

صتلية)99(.جزصةفيوأنزلهمالثاممنصناعاَ

حدالىالكرقصببزراعةالاهآمزادوالمملوكيالايوبيالهمفزةوفي

فيفمثلاوال!لأطينبالامراءخاصةاقطاعاتأمبحتالاغوارمنطقةمعظمان

للناصراقطاعأالثماليالنورممظمكان،الايوبيةالكركامارةصد

الددنبحدالامجدالملكالىالمنسوبالامجديالنورذللىُمنوأبنالهداود

والدتهمعنبالارثداودالناصرالملكأبناءالىوآل،العادلالملكبنحسن

لقريةنسبةناعمةغورألفعأالاملاكهذهومنالمذكور)29(.الأمجدالملكُابنة

تونيالذيداودالنامزالملكُبنشاذيللظاهرملكاَكانالذيالناعمة

ووريحيثالمقدسبيتالىجمانهونقلم(،)6811282ءسنةفيه

)39(.التراب

دولةعصرفيالأوجالمنطقةنيوتصنيعهالسكرقصبصناعةوبلنت

وأصبحت،الغورأنحاءجميعنيومطابخهالسكرععاعرلذلكفأقيمتالمماليدُ

خاصاَشادأالمطابخلهذهيعينالسلطانوصار)49(.خاصةسلطانيةاملاكأالاغوار

أسفرتوقدوسكر)59(.وأعمالقنودمنيتحصلماويجمععليها،يثرت

مئاتكثفعنالاغوارمنطقةفيمؤخرأأجرلتال!الاثريةالأبحاث

عصيرلتجفيفتستعملكانتال!الفغاريةالأوانيمنهائلة،.واعدادالمعاصر

لهايخصصونجعلهمالذيالحدالىبالاغوارالسلاطيناهتاموبلغ)69(.القصب

19().686.Heyd,op. cit. vol. .2 P

.476صجاالزمانمرآةذول:ايوسق)29(

.602ص7ج،النراتابنتار!:اتالؤابن-ا72ص4ج،الز!ادمرآةذول:اليويخق)39(

4ج،الأعثىعح:القلثندي"-نحطوط055لوحة28ج،الاربنهاة:انوكلي)49(

،الزاهرةالنبوم:ا!اصابو،849ص3وج584ص2ج،اللوك:المتروريا-9.عى

64.صا.ج

.803عى،اللوكذلىفيالمبوكالتبر:الغاوي-188ص4ج،الأعثىصبح:القلضندي)59(

المامةالآثاربدائرةتتركل،م3/1/7591إلى01/2منالأردنلواديالأثريالمح:انظر)69(
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السلاطينيكتفولمالأغوار)79(.استادارالأحيانمنكثيرنيسموهنائباَ

الاغوار،وبقيةالثممالية(،)ال!ئونةالقصيرنيالكرمطابخجملوابل،بذللط

القصبتطعفترةفيبنضهيخرجفكان.دسثقلنائبالمبايثرالاثرافتحت

وأتطولاقامتهفترةوكانت.الأقصابعصريتمحقهناكفيمكث،وعصره

وسبتشهر!نمدةأقامم()95771377سنةفيأنهحق،الموصمبحسبتقصر

منيقربماهناكمكثفقدم(،)10588913سنةنيأمايرمأ.عثر

جدأكثيرأالعامهذانيالسكرقصبوكان،السكرعملفيأشهر،خة

،)89(.الهدلهتجاوز

جودتهبسبب،اللاطينباهتامالاردنشرتيفيالسكرصناعةاستاثرت

الاوروبيةالوثائقوت!ثير،الأوروبيةالاسواقالىطركهلقيهناكومن،ونقائه

المعروفةالثرقيةالسلعبينفلورنساأسواقنيوالثوبكالكركسكروجودالى

ام)04r.)99الى0131عاىبينأسواقهاني

الم!ليكُسلاطيناحتكرفقد،المطلوبةالهامةالسلعمنالسكركانولما

وكانوتسوكهأسعارهنييتحم،للسلطانحكرأالاردنيالسكروأصبح،تجارته

السكرمناستنبلىوقد\(.دشق)َأهاليعندوالتذمرالسخ!ثاعر!ثيرذلك

الىالجودةمنويبلغالنقى(،النباقيبالسكريعرتالنتيالسكرمننوعالاردني

8ج،الارب!ها!ة:النوكلي:انظر،وصاعتهالكرمطابخوعن.عمان-التبيلقم

.267-272ص

lilْ،79صIج،الخلانضاكهة:طولونابن)79( t 112 ، ITO

122لوحةوانظر،143لوحة2ج،الإطمأهلبتار!الأعلامضبة:قاضابن)89(

".+ظورو

)99(8.114-901.& Rymond, op. cit.ما"PP

دضقفيالناستذمر-AAA-%ضةني:طولونابنوقول297-عى4ج،اللوك:المترروي01()0

للرطلدرهما28إلىI،منصر.رفعفتد،المآذنفيوكبرواالكرأصارارشاعببب

عننيالهال)انفملالقضاةوتدخلالأهاليلاخباجوفتيبة.ئلاثينإلىزكدثم،الواحد

.(،-16اعنوالصنحات47صاج،الخلان)ضاكهة.كلنة(ودرهمدره!عثربةالرطل

!.".2.03.55. cit. vol!س،
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منحملهماجلةنيعمهحملم()584743،1ضةفيدثقنائبأنحد

نباقي)1ْ9(.سكرتنطارمقدارعلبأربع.القاهرةنيجقمقاللطانالىالهدالمحا

النيل:صناعة-3

النيلضجربزراعةتختصكانتزغرمدفةأنالىالعربالجغرافيوني!ثير

الأساسيةالموادمنكانالوسطىالعصورفيالنيلأنالمعروتومن.وتصنيعه

الث!رقانيعليهالطلبكزلذاا(،الأزرتا)2ْباللونوتلو!نهالنسيجصناعةني

؟(،)3ْالأوروبيةاباورةالاسواقالىطريقهووجدتجاربئوراجت.معأوالنرب

وأقيمتالثطلي)"ْ\(،الاردنوغورالصانيغورنيالنيلزرعذلكأجلومن

)5ْ؟(والصناعالممالمنبذلكالمثتنلونفي!اوكرلاستخراجهزغرنيالمعامل

ماكانإذ،الميلاديعثرالتاسعالقرنحقالمنطقةنيضثرةزراعتهوظك

نيلعنيزيدكانصرهأنبيركهارتولذكر،والخليلالقدسالى!قل!ال

،2%)1ْ6(.بنحومصر

:الصابونوصناعةالز!تعصر-4

منكثيرةأجزاءنيالزيتونأشجاربكثافةالاردنثرقيمنطقةتتميز

العصورنيالاقتصاديةالمنطقةمواردأهممنالزيتوناعتبربحيث،أراضيها

نيالزيتمماصرانتشارالزراعةهذهعلىترتبوقد.الاسلاميةالوسطى

عديدةآثاركثفعنالأثريةالبحوثأسفرتوقدالبلاد،أرجاءجميع

الاَفاقتجاوزتالاردنزيتشهرةأنبالذكرالجديرومن)11ْ3الزيتلمعاصر

101(

201(

301(

401(

501(

601(

701(

76.ص،اللوكذ!لنيالمبوكالتبر:الغاوي

.IAAص،الهبةطلبفيالرتبةناكةبام:ابن

903.ص2ج،الإطيةالحضارةعتز:آدم

الإطىابتعجب:هاملتون466-428،ص،الأولوآ؟رالدولأخبارالترمافي:

.501ص3ج،والنرب

.916ص،الاْرضصورة:صتلابن

.411ص2ج،(ابخوبيةصر،)بيرك!ارترحلات:بير!لهارت

الممصرةتوشهاادلوكيةالدولةعهوحقالملمينعمدنيتتخدمالرويةالمماعربتيت
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فعرفته،الخارجيةالتجارةفينافقةسوقلهكانتولذلك،بجودتهوعرف

بهيهادونالمماليكُسلاطينجملحدأالجودةمنوبلغ،القاهرةأسواق

الحثةملكالىجقمقالسلطانهديةتضمنتفقد،المعاصرينالملوك

أهلاستفادكذلكا!يب)9ْ8(.الزيتمنفيلعتينم()58471443سنة

للتدفئةي!شعملكانالذي)الدق(منهفاستخرجواالزيتوننوىمنالاردن

)9ْ9(.لبيعهنحصصةحوانيتعجلونبمدينةلهوكان،والطبخ

ولبلاد،الصابونصناعةقيامزيتهواستخراجالزيتونانتاجعلىوترتب

تحتاجالصابونصناعةأنالمعروفومن،المحالهذافيالعالمطبقتشهرةالشام

المنطقةسكانكانولما.القلويةالصودامادةتوفرالىالزيتالىبالاضافة

البلقاءنيالمششروالئمانالدردارشجررمادمنالمادةهذهيشخرجون

انتاجه-ويكثرالصابونصناعةتزدهرأنالطبيميمنكانفقد،والث!راة

وغزةنابلسأسواقالىالفاثضيرسلونتريبعهدحتىالاردنأهلظلوقد

)99ْ(.الصابونصناعةنيلاستخدامه

البلح:-5

البلانشجربزراعةالعصورأقدممنذوعجلونالاغوارمنطق!اشتهرت

تدماَ،14المتوس!فيشجرتهطولويبلغالامى)1؟؟(بالبلانبلسانهاوسمى

لاالبل!انعصارةاستخراجوطريقة.الصنيرةوأوراقهالناعمةبساتهو!تميز

المصارةوتلقىالثبرةطقبث!قوذلكُ،المطاولاستخراجطريقةعنتختلف

رتمضمباناللطانوقفوئيتة:)انظرالكركمنالقربةآدرقرلةغربيالواقحةالروية

.)94

71.ص،اللوكذ!لفيالمبوكالتبر:الخاوي)801(

.،طفطو"19حةلو13ج:برلاال!4فها:يلوكلا(901)

ابتع:جمبهاملتونوانظر:-Irv،8،82صا2ج،بيركمارترحلات:بيركهارت)011(

.144ص2ج،والنربالإطدي

465.ص1ج،فلطينبلأدنا:الدباغمصطنىا-03ص،التربةممالم:الأخوةابئ)111(

,775.Heyd.op. cit. vol. .2 P
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المصارةنزيفمنخودأالثتوقسدالىذلكبمدو!مدون،وعاءفيالائلة

الثسى،لاشمةوتعرض،واساناءنيالعصارةتوضعثم.الشبرةوموت

فيكتسبالنارعلىويغلىفيؤخذالزلتأماالاناء.قاعنيالثوائبوتر!سب

البلسمأنواعأرقىوهو،(البلم)دهنعندئذويس،عطرةورائحةأحمرلونأ

موتاهم.تحني!نيالمصرل!نليستخدمهمصرالى!عدركانوقديماَوأغلأها)129(.

والملوكفاللاطين،الوسطىالمصورنيعظيمةشهرةالبل!انلدهنوكان

لهكانتكذلكُ.الملوكالىو،دونه،النضةمنخاصةتوارلرونيلضعونهكانوا

وقد.الدلنيةطتوصمنيويستعملونه،المسيحيينالد!رجاللدىخاصةقدسية

،البولادرارعلىيساعدمثلاشوالأمراضمنالعديدعلأجفيأيضأاستممل

نيأفادمنهاكحلفاذاالعينأمراضنيويتخدم،المثانةنيالحصاوتفتيت

تطهيرفيويتخدمالعينفيالنازلالاصودوالماءالبصر،نيالظلمةعلاج

الجنينخروجعلىفيساعد،والولادةالنساءأمراضوفي،الهوامونهشالجروح

)113(.الجنسيةالامراضبمضعلاجنيأيضأاستخدمكما،المرأةبهاحتملتان

الهصر:صناعة-6

يمىالكركالىلخسبالحصرمنصنفوجودعنالمصادرذكرت

فيوالجوامعالمساجدتفرشأنالعادةوكانت)الكركي()19؟(.أو)الكركر(ر

افتلفة،بالألوانوتصبغ،الحلفانباتمنتصنعوالحصربالحصر)159(.الشامبلاد

،الآفاقطبقتشهرةالكركلحصروكان.الكتانبخيوطبعضهاالىوتشد

والمغرلا.المث!رقبلدانمنكثيرفيالمطلوبةالسلعمنفكانت

وهوالثطليةالثونةنيفزرع،الحلفابنباتالشماليةالاغواراشتهرتوقد

702.مىومحطاسما،الدوليةاتجارةطرق:زكينميم)112(

0,dyeH.58-575op. cit. vol. ,2 PP

.+عطوط"أ156لوحة،المقفيةالأحكامبهجرتبماالالمام:السكدريالنوكلي)113(

.933ص،الضبةممالم:الأخوةابن()114

.116ص2ج،الهلانمماكهة:طولونابن)115(
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فقلوكان.أبيضوزهرها6برخاومهاقهطوكتميزالذراعارتفاعهلتباوزنباتا

للنلاحضرور!ةالقففوكانت،والسرا!جالقففمنهلتصنعدسثقالى

ذلك)169(.وغيروالناكهةالترابونقل،البناءأعمالني!تغدعا

الدكليق:طحن-7

الميا.وباريالا!اروحول،الاردن!ثرقيأودلةجميعنيالارحاءانشرت

والاغوار)299(.والثوبك،والكركوعبلون،وصبان،عمان:فيوجودهافكثر

الصناعيةكلاديالبلأد.نيمتعددةفاطقمنتقطعالطواحينحبارةوكانت

كانتالهبارةهذ.أنوأعتقد)"؟\(.الكركمنالقركبةآدرقريةثرقىالواقع

بالبحرالهيطةالجنوبيةالاكوارنيالمنتث!رةاالكرمماصرنيأخعأتشخدم

التاسعالقرنأواخروفي،اليومحقت!تخدمالارحاءهذ.ظتوقد.الميت

كورالىالمؤدلةعبلونمنطقةأودل!بعضنيعددهاالرحالةأحدأحمىعشر

طاحونأ)9؟؟(.عث!رةخىفبلنت،الاردن

النباقي:افى-8

وجودعلىالاردنجمبالشموأعاليضوحعلىالمنشرةالناباتساعدت

الاسلأميةالعصورنيو!تبرونهبالتلاعيخزنكانالذيالنباتيالفحمصناعة

وعنداطمصاروقتلاستمما"خزحا،يجبالقالذظئرشالوسطى

هذ.ترصثمعددةبأطْوالالاضبارمطعونالنلأصنوكاناولجة)29ْ(.

طاقةمنالاالكهفاكلاتابحدالنارفي!او*قد،ظصةك!وففيالاضاب

مدةهكذاوتبقى.الصنيرةبالا!ابوتنذصماالناراقادفهايغ،صنيرة

و!تربالفمم!ردحقمدةوتبقى،المنارةتفتحعندئذ،الحطبكتفمحق

.361ص12ج،يةانالمناعاتقاموحا:القاص()116

تضم:النداهأبو،971عى3ج.البلدانسبم:،قوت-017ص،التتايماحمن:المقدس()117

.601عى4ج،ألاْعثىصبح:القاثندي-237،228مى،البلدان

بالتاهرة.التوقيثقالويبدار94رقمضعبانالأضرتاللطانوفوثتة)118(

(911)143..withenthe Decapolis. Pانه.ولnorthern!03!هامح!ش!8.س

.699صدالسور،الا،مئرتالظاهر:عبدا!)013(
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و؟ن.لبيعهوالترىالمدنالىصقلونهثم.الكهفمنالكاربوناكصيد،فيغاز

نيتستخدمالطرمةهذ.زالتوما()دشقالىعبلونترىمنلرسلا!م

آ،ريجدالقديمةالمفاحمْهذهعنالباحثانبل.الآنحقالاردفيالريف

.الاردنجبالعلىمنتشرةفهاالكثير

:المندوبات-9

المصورفيوالهياكة)122(النشجصناعةالاردنشرقىمنطقةعرفت

كذلدُ،يدو!ةأنوالعلىون!بهالصوتبنزلالبلقاهاختصتوقد.الوسطى

عرفت!اكما9(،')3الصناعةبهذهعبلونمنبالقربالواشةباصنتريةاختصت

الاردني،الرلفسظمفيفتضرةكانتالمهنةهذ.أنوالظاهر.الكركمنطقة

ايدولة)359(.الصناعةهذهنيالأكبربالعبءيقمنالن!اءوكانت

الأبطة:-01

العالمنيشهرتهاذاعتالقبطنافهاواثوبكالكركمنطتةعرفت

المناسباتنييهادوغاواللأطينالملوكاعبابعلوأ!بحت،الاسلأمي

الىالواقمةاعناكمدصةوتعتبرمظهرها.وجالصناعتهاوأحكاملنفاستها

والنقوشمالرصذاتبالبسلىاختصتالقالمواضعأقدمالازرقامنالثمال

.(STOإليها)تنسبالقالهرويةوالمنسوجاتالجميلة

الاردنيةالمراكزأهمواثوبكالكركمنكلكانتالمملوكيالمصروفي

والامراءااللاطينأنحدالىكبيرةشهرةصناعتهاواكنسبت،الصناعةلهذ.

336.ص3ج،اثايةالماعاتتاموس:التاص)121(

65(.ص،الرتبةنهاي4:)اثزريتماشأالنزلصجالذيوص:حائكجمع:الها!لة)122(

.232عى2ج،اللامعوالضو،901صالاْصر،رفععلىالذكل:الضاوي()123

.91صالم!لككفزبدة:شاهينابن-162ص،البادواخبارالبلادآثار:التزويق)،12(

إلي!اتنسبجيدةواكةبدفياسلدثقأع!لمنقركةوالكات()بانوناعاك:)125(

،248عى4ج،ائامخطد:عليكردعد:وانظر316(.عىجا،البلدانصبم:)يؤت

.صاه،صريافيالربدصو:رنه
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الملدُصافرم()7781377ءسنةضي-اقتنائهاعلىيحرصونأصبحوا

هناكاستقبالهني؟نالمقبةبمدصةنزلوعندما،الحجالىشمبانالأ!ثرت

.القاهرةالىونقالاالابسطةمناعدادبصناعةاليلطانفاوماه،الكركنائب

الباقط.وتركالبمضفتم،بعضهاصاعةنيبوشرقدو؟نقتلاللطانولكن

واحضارهاالصفقةصناعةباظمأمر،بذلكبرقوقاالظاهرالسلطانعمفعندما

Vشةبدايةوفي.القاكلةالى 8 Vالكركمنالبسدوطتم()1385ه،

)126(.بالقاهرةالجبلبقلعة(العدل)داريشمىالذيالدلروانبهاففرش

فلأ،عليهاالطلبلكثرةودسثقالقاهرةالىتحملالأبسطةهذه؟نتولما

لاتقان،هناكالمطلوبةاللعبينمناوروباالىطرياتاوجدتأنهانستبعد

زخارفا.ودتةصباغتهاوجودةوأحكاصاصناعتها

كب:ادا-11

واستغلت،الميتالبحرجنوبيزغرمد!ةنيالمراكبصناعةوجدت

بينتنتقلالمراكبوكانت.الصناعةنيالثراةجبالنيالموجودةالاخثاب

الكركنيالمراكبصنعتثمشمالأ)239(.اريحاالىجنوباَزغرمنالبحيرةطرفي

المقبةالىالجمالظ!ورعلىهناكمنونقلهاالصلي)128(،ارناطع!دعلىنفسها

الأحمرالبحرتجارةعلىال!يطرةبهحاولاسطولامنهاوشكلتركيبنافأعاد

ميناءالمقبةكانتولما.خطتهفيأخفقولكنهالهجازنيالمقدسةالدياروصاجة

وقد141صجا،والأبدانالننوسنزهة:الصيرفيابن-053مى3ج،اللوك:المقريزي()126

المبدالىتاقباياللطانأرطهماذلكُمنابالاْبطةالماجدالممايكاللاطينفرش

أرجوزته:فيقولالباعونييخوف.المنورةالمدتفيالنبوي

البطابالمعنيينفأكملتبطاأخ!اْاللطانوأرسل

حلأه!انيالزركش؟!اأغلاهاومنالبدأنفىمن

بلدكةبمكبة+،فطورو+ناريخيةأرجوزة،الأضريخةالخموصياتالىالوفيةالاشارة)أنظر:

.(16لوحة،الا!ندرت

27(rabia Petraca, vol, ,1 .P .253 (Iول,Muail

.601ص4،جالأعثىصبح:التلضدي-183ص،الثر!فبالمصطلحالترت:السري()138
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بها،انث!ئتقدوالمراكبالفنمناعةأنشكفلاالمصورأقدمفذهاماَ

الناية.هذهأجلمنومؤابالثراةجبالأخابواستنلت

الاسلحة:صناعةثانياَ:

عمرالمنيثالملكمنالكركبيبرسالظاهرالملكُاللطانانتزععندما

*فرصماللاحقصرأوخاناةاللاحترتيبوأعادم()6611263ءضة

دولةع!دنيالحالواقتض،)913(سلاح!اخزائنبرسمالهربيةالصناعباحضار

الاسلحةأنواعلصنعمتخصصونعالخاناهاللأحنيييمانالاولىالمماليكُ

تاعاتتضمكانتالكركتلعةفانالمصرذلكمانومومجباقلفة)3ْ؟(.

والرماح،وانثاب،العربيةوالقسى،االميوف:منافتلفةالاطحةلصناعة

اختصتالمصانعهذهأنكماوالاطبار.،المانعالزردمنالمتخذةوالدروع

المنمةاشتهرتال!الاخرىالاطحةأنواعأما.النفلىهوفتاكسلاحبصناعة

:ضبصناعتها

النفط:-1

الأبيض،الكبريتمعدنبتوانرالميتللبحرالثرقيةالواحلاشتهرت

يجلبونكانواكماستودعاتهافيلخزنهالكركقلمةالىو!قلونهعليهمجفرونكانوا

سلاحصناعةفيالمادتينولشتخدمون)الاسفلت(الهمرمادةأيضأالببيرة!ن

بالهانيق،المدوعلىلقذف؟نتحيثالهرقة)939(.النفطقوارورأوالنف!

اديتىْلهفتسبب

:ليوفا-2

لانالمثصرفية()بالسيوفالمعروفةبصيو!االجاهليالمصرفيمؤتةاشتهرت

الاسلأمي.العصرنيالثهرةبهذهتحتفظمؤتةوظت،الثامضارف!نمؤتة

.،نحطوط+941لوحة،+الواصلينتاريخ"الكروبسرج:واملابن)912(

.12ص4ج،الأعثىبم:القلثدي)013(

13(i)02صاجا،الارب!ماة:النووري.

115

http://www.al-maktabeh.com



كير:ظلا،اشارهمنيالثراءوذكرط

المثملالسامفيهاخطةلهاخطةالامرمنصاموأالناساذا

م!يقل)39ْ(بمؤتةيجلوهاصوارم؟نهمالانوفللث!ماللهابى

الأزور:بنضراروتال

ولحمعقرباءسالتعضيةخبرتلاجنوبعناسئلتلو

)339(المصممالمثصرفيالاالنبلولامكانهاالرماحتم!لاضية

الاخرىوالاسلحةالمثورةاال!صيوفهذهفهصنعتالذيالهديدمعدنأما

الناصرأنالىاستنادأ.الصينشبحلوبالآخروبعضهعليفبمضه،افتلفة

جلى،الثالثةسلطنتهثيدضقباتجاهالكرك!نخروجهعندتلأوونبنعد

،الكركمنأحضرهالكر!وهذا،الصي!الهديدمنكرص!علىعبانني

صناعتها)131(.منيكونأنبدولا

ئن:والكناالاقياس-3

فيقالإليهاتنمسبالقالعربيةالأقواسصناعةفيزغرمد!ةشهرةذاعت

اللاحالمماليكدولةزمنالثاميةالاقياسأصبحتوقدالزغرية(.)الاقياس

ال!امكعائنبصناعةزغراختصتكذلكوجميوسها)135(.داكرهالدىالمفضل

حمراءالزغرلةالكنائنوكانت.الخثبمنأوالجلدمنإماعادةوالكنائن

بحمالا)136(.يفتخرونكانواالعربأنحقمذهبة

275ص،المبادوأخبارالبلأدآثار:التزوثق:وأنظر،677ص،ج،البلدانسبم:!اتوت()132

.911ص،والمصورالالمامتثر!ف:الظاهرعبدابن-

ابلة،الاطمتالصيوتمناعة:زكىالرحمنعبد-496ص3ج،البلدانسبم:،قوت()133

.28ص،م6591،ةالقاص،يخيةلتارا

.،ضطورو،136لوحةقا22ج،الجمانعقد:العيق()134

لوعة،التامرةجماصةجمكتبةصطورو،النثابالرىسرفةنيالطلابغية:ايونانيلجبنا)013(

فيل-+ظو،*02لوحةالمنظومةضرح-الراعىبية:الميكلمشالاْثرنيلجبنا-213

22.عى،والممالكالا*بينعصرفيوصتو،تااللأحخزائنالعزرو:عبدهد

،الاربنهاة:النوكلي:أنظر،الكنائنوعن.901صاج.فلطينبلادنا:الدباغمصطنى()136
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نمأ/!ما!المصَممرالم:اطمأوانيل-!ا

بقوتهلتميزالنبالمننوعبصناعةعبيدةأبيبنورعمتاْقريةاشتهرت

،)133(.النامةالنبل!ملو!ا،ضيل،المربالمؤرخونوامتدح!اوملابته

افنية:الصناعاتثالثأ:

:افعلىا!فئ-1

وعبلونإربدبينالبلادمنالثطليالجزءنيالواقمة)المزار(قريةاشتهرت

دتانيالمتعملة)الم!ابيش(الخشبيةالاجرانصاعةنيذلدُويتمثل،الفنبهذا

عبلون،جبالنيفتصرالذيالبطمضثبالنايةلهذهاضعملواوتد-البن

الاجرانهذهزكنواوقد،خاصةبطرمةأعواملمدةوخزنهتجفيفهبمدوذلك

شطرنجيةهنديةوأشكالمتداخلةترايبذاتنجميةهندسيةبزخارف

كلماتصفرمثلثاتبداخلهاستطيلةاشكالأوالرؤوسمثمنةنجومداخل

وال!ثاممصرفياستعمالهضاعالذيالزخرفيالطرازنضوص،المركزالىاسّهت

)138(.المملوكيالمصرفيالبيوتوضائف،والنحاسيةالخبيةالتحفتزيينفي

الزخرفية،التكوفاتهذهأصلالىالتوصلفيالباحثوناختلفؤقد

كانالذيالفيفاءلفنواضحتأثيرعنتعبرالهندسيةالرسومهذهبأنوأعتتد

فترةفصليمكنلا،انسانيةتجاربممظمهفيفالفن)93؟(.البيزنطيينلدىشائعأ

هذهحذققدالاردنيالفنانأنفينشكولابمدهاأوقبلهاأخرىصزمنية

وتمددت،أجدادهحذقهالذيالفيفساءصناعةفنعنالمتوارثةالاساليب

القرنفيالمضسىعمانعسجدوفي،الامويةوالتصور،،وجرش،مأدبانيأمثلته

.142ص2ج،الأعثىصجةالتلثدي-235صج

8ص3ج،الخطيرةالاعلاقشداد:ابن-722ص3ج،البلدارسبم:لاتوت)137(

393..Lestrange, P

.122ص،الاطميةالمنونديمافد:-248ص،الاطمفون:حنعدركي)138(

أحمدأحمد.238ص،القاهرةجرة:لبولضانلي-934ص،الاصلأمقون:حئعدزكى()913

.95ص،الطرزتار!ة*ض
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فنيجيدونالاردنيةالمزارقريةأهلزالوما9(.)ْاالمجريوالسادسالرابع

عليهم.حكرأتكونالصناعةهذهوتكادالخ!ثبفيالخر

والتكفيت:الصياكة-2

حرفتهمتعتمدوعجلونالكركفيالصاغةمنجاعةوجودالىالمصادرتشير

صنعةتيامالىأيضأالمصادروتشيروتزعنها،والهلىابوهراتسبكعلى

الناصرالملكحصارفأثاء،الكركمدلةنيالنحاسيةالتحففيالتكفيت

ثراريفمنالهاصرممنعلىلرميكان5،57-743بالبهركقلاوونبنأحمد

مكفوتةفضةمننصولها"صينتالن!ثابمنفرداتبسبعالقلعة

المكفوتةالفضةمنصنوعأثقيلأ،عريضاَسامهنصلو؟ن")؟ا؟(،بالذهب

للى:ماعليهنقشبالذهب

نصو"!يغتالابريزالذهبمنبأسمالمداةنرميجودناومن

قتيلهامنهاالأكفانبهاويثرىجراحهمنهاالمجروحبهايداوي

الفضةأوبالفضةالنحاسكتطعيم،اقيمبمادةالمعدنتطعيميعنىوالتكفيت

زخرفتهاالمرادالهليةأوالاَنيةسطحعلىالزخارفتحفربانوذللىُ،بالذهب

النحاسأوالميناأو،الذهبأوبالفضةا!فورالجزءهذايملأثم،عميقاَضرأ

اششرتثم،الاسانيالمصرعنذالرانفيممروفالصناعةهذهوأصل.الأحمر

وتد.والتاهرةوالكركودشقوحلبالموصلنيالاسلاميالعالمأنحاءجعفي

الطرمةهذ.انتثارالىالاسلامنيوالفضةالذهبأوانياستممالتحريمأدى

)112(.الصناعةنيالجدلدة

الخزفية:التحفصناعةفئ-3

الفخارلةالقطعمنآلافك!ثفعناجرلتالقالاثريةالأبحاثأعنرت

0(it)75ص،التتايمأحمن:المتدسi-97ص3ج،البلدانسبمة،قوت.i

.701ا.هص،بيروتتار!خ:عيبنصالح)101(

،،6ص،الاطيةالاَيربين:صزوقالعزشعبددع-017عى3ج،الخطط:المتروري()142

81.-97ص،الاطيةالتون:كونلارنست-اإدعى،الاصلأميوالنن
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لدىوجدتاالفخارصناعةأنلدلمماالعصورأقدمالى"ريخهاهـجعالق

منإليناوصلتاطعيةفخاريةقطعوأول.المنطقةهذ.نيعاشتالقاثعوب

!نعت،ا!ر!نوالثالثالئانيالترنينالى"ريخهالرجعمارجسالاردن

العصرنيوالخزتالفخارصناعةتطورتثم.الاردنيةجرشمدصةني

ابتكرأنالى،وصلبوقيةوفارشةصينية-،فياتفيهاودخلت،الاسلأمي

يزالخزتأوبالنضارالمعروتصالاسلأميالخزتمننوعأالمسمالننان

،الفنانببراعةالصانععبقركةفيهامتزجت!كلأكماصأ+محلأ"ه!االعدنيالبريى

المباسية،الدولةعضرفيالعراقيينللغزافينالابتكارهذاني(الفضلو؟ن

الاطمي)3،1(.العالمأنحاءجميعالىانشرهناكومن

ثلظبعبب،والمصرياثامىالخزتثابهوالمملوكىالا*بيالمصر!وني

الموضوعاتفيالكبيروالشابه،الأوانيتلكُمنهاالمصنوعةالخامالمادة

صانماتوتيعإلامنوأخرىقطمةبينالتمييزيمكننالاجميث،الزخرفية

وجد)"1(.إنصناعتهاومكان

ومن

(115قة)لروا

وحماهوبعلبكُدثق،ال!ثامبلأدنيالخزتهذاانتاجمراكز

الزرقاءبزخارناالاروبيينعصرنياثايةالأمثلةواشتهرت.

الاصلامي،الفن:صرزوقالمزورعبدعد-026ص،الاطمذونحن:عدزكي)143(

:كانيرهخ!أنصفاجميهالاْضاذوروى.10،52عى،الاصلاكلالمصريوالفن،912عى

الفراتعبرثم،وأنافوليةأرينيةمؤثراتع!دخلتجثبكرد،ر،فنبارالموملمن

بالرقةالخاص)الخزت(اليراميدُفنوكان.وحلبالرقةثمجحبرقلمة،والرمافةبال!:الى

المنوليالنزووبمدصريما،بلأدجغالىفاكمنانتقلئم،الاتقانمنكبيرةدرحةعلى

)أنظر:-مصرالىافتقلوفما،صناعتهفيالرتةمكاندضقأخذت

Sauvaget,.)نأ

07-6.siecle.PP!ء!لiennes du!نح!اPoteries Syro - Meso

022.،921ص،لاميةالاالنونديماند:)144(

()14518.17,15,.Arthur,Later Islamic Pottery, P

.op.cit..2.؟ Pنأ(.,Sauvaget

.James..A Sauer=
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عبلونقلمةمنبيلةنقوشذاتعليةمملوكيةفغاريةأواني
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الوعصصلابتهوضدةبنقاوتهقميزالخزتمنالوعومذاوالوداء،

ولكنإليها)6"؟(.التادمينالتباربوا!ةأوروباالىطرقهوجدلذا،ائفارصى

الأخضراللونبنلبةيميزوصلابةسمكأأثرنوعالمملوكيالمصرنيشاع

نيالاثرلةالخر،تلموقعزيارتيعدلاحظتوقدسطحاته)،"\(.علىالز!توفي

نيمنتثرةالز!ونيالأخضراللونِذيالخزفظعمنألوفاحمبانمد!ة

الصناعةهذهأنلييؤكدمما،عبانتلجمنباتعلىالمنحدرةالقمحضول

بالاطليبتاثرتوأنها،المملوكيالمصرفيصبانمدلةنيوجدتقدالخزفية

اباورة.والمصرلةاثاميةالننية

فيتمثلا!ليةالفخارلةالأوانيمننوعوالمماليكالالوبيينعصرفيوشاع

كخزننحتلفةلاغراضكبيرةجرارأو،للطمامأطباقأوللماءدوارقممظمها

المياهلخظاستخدمنوعصجناالذيولكن.وغيرهوالنبيذالزلونزيت

ورصمهالخدسيةالخطيةبزخارفهيتميزالطعاموجباتلتقديمأو،ونقلها

مربعاتأوستطيلاتداخلأومدسةأوعثمنةنجومداخلاثمطرنجية

تاخذثم،الهورمنصنيرةتنطلق،الاقينمتساويةومثلثات،الخطوطمتثابكة

داخل،بينهافياتتداخلدوائرتتوسطهاالرؤوسمثمنةنجومأوالكبر.في

بداخلهانحروطيةاشكالأو،الجميلةالهندسيةالتوريتاتمنزخرفياطار

بالراحةشمورأالناظرالىتبعث،اثكلجيلةبلاطاتأوشطرنجيةرصع!

العدلدوجدالنملىهذا.أخرىأجانأالانفمالنيتثيرأوأحيانأوالاسترخاء

كانتصناعتهأنعلىيدلمما،وعبلونوالكركوذحانحمبانفيأوانيهمن

سوريا،فيأ!عأالأوانيمنالوعهذاوجدوقد.الموالمحينبأغراضلتفيعلية

54..HeshbofPottery ,7191 P

09217..Arthur.Later Islamic Pottery. P

32.اص،الاسلأمقونةحنعدزكي)146(

(liv)931.032،ص،الاطمفونحن:عدزكى
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الثامبلادمنكلنيالاسلأميةالننونتازجعلىيدلمماومصر)8"\(،،وفلسطين

والمملوكى.الايوبيالمصر!ننيالمصرلةوالديمار

التعدفي::بعاَرا

استنلالهامنالبلأدأهلتمكننحتلفةمعادنالاردنشرقىمنطقةنيتوفرت

:المعادنهذهلأهمصضيلىوفيا،الواءعلىوالهربيةالمدنيةصناعاتهمني

الهديد:-1

عبلونقلعةالىتنقلالخامالمادةوكانت،عجلونمنطقةنيالهدلدوجد

كانتوالفائض)9"؟(،النقيالهدلدمن!اليستخرج،خاصةأفراننيتصهرحيث

المرسومأن،دمشقأعمالنيالممدنهذاوجودعلىيدلومما.دضقالىترسله

باعناءم(،)20572013سنةفيقلاوونبنصرانال!لطانشصعدرالذي

الآتة:العبارة!ضمنكان،عليهمالمتاخرةالضرائبمنوأعمالهادضقمد!ة

حبومنرطلوثلثمالةألفانالزيتومنأرطالوثمانيةسمائةالفولاذومن"

منطقةنيكونرالهديدممدن؟نكذلك،)15ْ(رطلوسقائةاًلفالرمان

لصهرهومابكُأفرانوجودعلىالأثريةالكشوتدلتوقدالأغوار،

ناك)915(.

(ud,Les monuments Palestiniens et judaiques, .P.115 1 0 1(LAصاه!

.op.cit..23-91ا PPنأ.(Sauvaget

James.A,ا!1! Sauer

.62.HeshbonPottery .7191 P

9(t)ا.hns,.C Nمز

theا quarterly of the department of antiquities in Palestine, volؤولاولولاMedieval

!.ر0

03.،92عىIrج،الأعثىمبح:القلئندي)015(

عامالأردنووادياليرموكلواديالأثريالمحتقرل!،التيلقم-العامةالآثاردافرة(')51

.م7591
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2-الكبر!ت:

طولعلىبكزةوجدأنهإلا.الثطليالاردنغورفيوجودهكوفركان

()152(.الأبيض)بالكبرلتالمصادرووصفته،الميتللبحرالث!رقيالجانب

الهمر:-3

الميت،البحرمنيعتخرجوكان،الاسفلتأوالتارأيضاَةويعس

طلأءنياستخدموهك!)النفد(،الاطحةصناعةفيالمنطقةأملواستخدمه

)153(.الزراعيةالاَفاتمن"علأجأالأشبارسيقان

:النحاس-4

جنوبيعربةواديمنكشخرجوكان،المنطقةعرفتهاالقالممادنمنوهو

الأنبارر.عصرفذهناكشاجهوعرفت،الميتالبحر

ارحام:-5

الجميلةالباذخةبالوانهواشتهر،بالعقبةا!يطةالجبالنيالرخامحبروجد

افتلفة)519(.

أعوامثلأئة:فولق.251ص1ج،الاربنهاكة:الوروي-184ص،التتاصيمصنأ:المقدص()152

.عر،،91،اناموبرمصرلى

132..Ziadeh.Urban life in Syria. P

.251صأج،الاربنهاكة:النوكلي-64ص،الممالكمالك:الاْصطنري()153

بلد!ةبمكتبة-+!طوط،،والحبازومصرالثامبلادرحلةنيوابازافتيتة:انبليا!ن()151

.LAYحةلو،يةرصكندلاا
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فيالرالفضَلا

الانجقالمجةالجَاة

:الكانطبقات-1

المماليك.طبقة:أولا

المعممين.طبقةثانيا:

اثمب.عامةثالثا:

.المدنسكان-أ

.القرىسكان-ب

البدو.-ء

الدينية:الطوائف-2

.الملمون-أ

.النصارى-ب

.اليهود-ص

:الأردنفيالاجتاعيالترقمظاهربمض-3

التلية:وسائما-أ

.افناء-1

ا!يد.-2

)البولو(.الكؤلمبة-3
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:تلاحتفالاا-ب

ئم.لولاا-1

كب.ادا-2

.ءفيالأا--

طعمة.لأا-د
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)1(

هـط،اجمم!ص!ا!ن!ت

هـ/افَ

جامداقطاعيأطبقياَجمتممأالمماليكدولةعصرفيالأردن!ثرقيجمتمعكان

النترة،ننسفيالمصرلةوالدياراثاممجتمععنذلكُفيئحتلفلا،البنيان

ننه،النردإ"ليهالشيالقالطبتةمج!بص!لفابتمعهذافيالنردشتوق

المملوكى:العصرنيالأردنيابتمعنيواصةطبتاتثلأثنميزأنوِيمكننا

المماليك:طبقةأولا:

اضأثرواع!كريةاقطاعيةطبقةبانهاوتتميزاولكمةالنبيلةالطبقةيثكلون

!دمجوالم.الحربوشؤونالدفاعو!صة)1(،الكبيرةالاقطاعاتوحيازةبالهم

وأالدمرابطةبهمتربطهملا،عنهمغرباءفكانوا،الأصليينالبلادأماليمع

معالتجاوببروحالأحيانمنكميرنييشعروالملذا.الجنسأوالأمل

المماليكنظرلقد)2(.رفاهيتهمأجلمنوالممل،مصالمحمعلىوالعطف،الأهالي

لبنيفلا،درجةمنهمأقلواعتبروهمأدن!،نظرةاث!مبطبتاتبتيةإلى

فبقدربالمثاركةللبعضسمحوإن،الهربيةالهياةنييث!اركواأنهذهوالهالة

كدد.يخا

)1(

(T)

دولة:طرخانعلىإبراهيم-246صجاأالاطميةوالثعوبالربتاركخ:كاهنكلود

.351ص،الجراكةالمماليكُ

803.ص،المماليكيالمبر:عاشورصيد
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المسين:طبقةثانيا:

والنتهاء،،الديرانيةالوظائفاًصابمنالتلمأربابالطبتةهذهوشمل

هذهنالتوقد.العموطلأب،التصوفوأهل،والكناب،والأدباء،والعلماه

عنبالفربةشعورهمأنوالظاهر.المماليكسلاطينلدىخاصةامتيازاتالطبقة

بهاوستعينون،علي!ا!تندونتويةدعامةالىماسةجماجةجعالموأهماالبلاد

الد!نلرجاللما،الطبتةهذ.غيرأماصميجدوافلم،الثعبجاهيرإرضاءعلى

هؤلاءبمضجرأةمنوبين.بعطانمفثمملوهمالناسبينمرموقةمكانةمن

الزرعيموسىبنأحمداثيخفملمثلما،أحياناال!لاطينعارضواأنالمسين

الملوكعلىجريئاَ،كان!دالأردنيةحبراصمدلخةمن(5762)تالحنبلى

لذا.ويجلونهيمابونهوكانوا،)3(،كثيرةومظالممكوسعدةأبطلوال!لاطين

لطفنيصموتباحثوا،محددةأيامفيإليهموجلواابطماءالسلاطينترب

الصيف،ألمامنيالمثلجالماءوضوهم،العظيمةالأسطةلهموقدموا،وأدب

واحتراما)،(.وتقدلرألهمإكرامأ

الثب:عامةثالثا.:

منافتلفة:ادترجالوهم.العامةأوالعوامعليهمأطلتىماوكمراَ

.والمدنالقرىنيالبلادسكانمنالأعظمالوادوكثكلونوتجاروصناعزراع

مصرنيالباقيةالننونهذ.آثاروما،المنتبةالمبدعةالكادحةالطبقةوهي

ترائحهمإبداعمنإلا،والنقشوالزخرفة،والصناعة،الممارةني:والثام

الحكامودف،الاجآسالظمأنواعمنالك!يرعانواضدذلكومع.الخلاتة

هامشعلىميثونهؤلاءككنفمذلكوحلأملاكهمومصادرتهم،وتلطهم

عنوعبرواوجودهمأثبتوامافكيمأ،ا!دثينالكاببمض!فمكما،الحياة

يترددونلاكانوا.أخاَولكنهم،والطنيانالظمعلىو،رواوسخمماستيائهم

(r)

)،(

إ\ج،والنما!ةالبداكةكعير:ابنوأنظر:12صاجا،الزاهرةالنبوم:ا!اصأبو

.مر،274

274.من،المؤكدالملكيرةفيافداليفاليق:
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والكركودمثقالتاهرةفينالمامة.الممايكططينمنهملرطمنماندةني

نيوالابتهاجبالهتافواستقبلو.،وساندوهقلأوونبنعدالناصراطكُأحبوا

بنعدبنأحمدالناصرمعالكركعامةووقفأسلفنا.كماالثالثةططنته

مرارةوقاسوا،المملوكيالتسللىضدمعهل!رواj،جانبهإلىوحاربوا،تلاوون

أحمدالناصرال!لطانلأنذلكُكل.كاملتينسنتينالقتالووللاتالهصار،

فِفهفعد،وعاداتهمباخلا!موتخلق،لباصمولبس،المنطتةهذهثعبأحب

عنهوقالواذلدُ،فأنكروا،الحاكمةالأرستقراطيةالمماليكطبقةلدىعارأهذا

()5(.العوامإلى)يميلأنه

الىوقنوافقد.والولاءبالوفاءالأردنشرقينيالعامةطبقةامتازتوقد

عمر،المنيثالملكأميرهممعوقفواكما.وناصروهداودالناصرالملكُجانب

المنيثمنالكركت!ملماوأكرصم،الوفاءذلكفيهمبيبرسالظاهرالملكُفاكبر

علىخامرتممالكونم،عنموعنوتإليأسأتمقدإنم5لهمةوقالعمر

ال!عيدجانبالىوقفواثم،)6(.عنديعبةبذلكازددتموقد،صاحبم

جيثمما.فيوحاربواثورتهماوأيدوابيبرسالظاهرالملكالسلطانولديوالمسعود

م(،)19579138سنةنيبرقوقالظاهرجانبالىشجاعةوتفةيقفونثم

)3(،والرجالالماللهويبذلونباالسلطنةويبايعونهالكركسجنمنويخرجونه

البلاد،أهلبهوتسامع،وأجنادهاالكركأقوامالظاهرالملكعلى،انفمفقد

،)8(.حالهجمسبواحدكل،والخيولبالتقادمفجكلمنفاتوه

التالية:الفئاتمنالأردنسكانويتألف

:المدنسكان-أ

حضريةمدنيةحياةيحيونكانوا،الناسمنأخلأطأالمدناستقطبت

)5(

)6(

)7(

)8(

."نحطوط"67لوحة1ج،الإسلامأهلبتاريخالاعلأم:ضبةتاضابن

اللوك،:المقريري-،انحطوط+042لوحة،الواملىتار!خ،الكروبضرج:واصلابى

.294ص?ج

.026صأح،والأبدانالنموسنزهة.الصيرنياب!-667ص3ج،اللوك:المقريزي

035.ص1جا،الزاهرةالبوم:الهاحنأبو
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المؤسماتأنكماوالراحةالاستقرارمظاهركللديهمتتوفرفكانتمتقدمة

وبيارستانات،،مدارس:منخدمتهمعلىتقومكانتوالاقتصاديةالاجآعية

المدنسكانوكان.افتلفةالبضائع!نوفالعامرةوالأسواق،وحمامات

بروزأالمدنسكانأكئرالتجارو؟ن،بالصناعةأوبالتجارةإماعادةلشتغلون

الحكاملدىخاصةبامتيازاتالطبقةهذهوتمتعت(،العامة)بياضدوعرفوا

قابرقيللظاهرقدمشوبكيأتاجرأأنحق،لللاطينومساعدتهم،ثرائهمبسبب

فيلينفاتادلإرألفمائةمبلغم(،)19579138سنةبالكركثورتهني

)9(.والجيشالصكر

لراقبالذيف!و،المد!ةنيالاجآعىالسلوكينظما!تسبوكان

العامة،الاَدابولنظم،المنوأصحاب،والصناعالحرفيينوطوائفالأسواقا

دورنيالمدنصكانوعاش.المملفيوالاخلاصالأخلاقمكارمالىويدعو

يتضمنهامنصإليناوصلوقد،ثرائهممقدارحمسبمظهرهايتفاوتوقصور

يثتملالأدنى،دور-شمنتتألفالدارهذه،الكركمد!ةدورلاحدىوصفاً

بالخثبصقفوبيت،والطينبالحجرمعقودةكلها،وإلوانقبو!على

منإليهيصعدوالحجربالطينمعتودقبوعلىفيثشلالعلويأما،والقصب

ومما)ْ؟(.القبلةجهةمنففتحبابو"،الحجرمن)درج(بسلمالدارداخل

باطجربنيةالحاليةالأردنيةالقرىدورمنالعديدأنملأحظتهتجدر

كانتالذيالطرازنفسعلى،والقصببالخشبأو،بالعقودومقفة،والطين

الوسطى.العصورنيعليه

صر!لاعص(،المحص!ا!طح!!.ا:اقىى!ن--ب

البلادأنحاءجميعفيقراهموتنشر،اثمبمنالأعظمالسوادوش!كلون

طبيعةصبوالصيدالرعيأوبالزراعةوثتفلون.وأوديتها،وجبا"،سهولها

لأمراءاقطاعاتجممايمملونال!الزراعةالأراف!صظمو؟نت.بلأدهم

.14.ص9ج،النراتابنتاريخ:النراتابن)9(

بالتاهرة.التوميةالوثائقبدار94رتمشبانالأشرتاللطانوقفوثيتة)01(
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بانهاوحورانالثمماليةالأردنشرتىمنطقةوصفتحق،وأجنادهمالم!ليك

النلاحكزميله،الأردنيالفلاحعانىوقدوأرزا!م)9؟(.الصكرأخبازسظم

نظامعلىترتبالذي،القاحمطالاجقاسللظمالتعرضمنوالمصريالثامى

بعدإلا،من!ابالنزوحلهميسمحولا،الأرضبنلاحةللزمونفكانوا.الاقطاع

وان،وزراعتهابنلاحتهاويلزم،بالقوةالأرضالى!ادنزحوإن.ضواتثلأث

المسؤولالجيشدلرانهوهناوالمقصود-الديوانيثرعهذا:لهقولوناحتج

والقضعاةالفقهاءجهر،الظمهذاوبسبب-الاقطاعاتهذهعنالأول

أميروهوعليهلآدمييدلاحر،والفلاح:يقولفالسبكي،بالممارضة

والجنديجندياَالفلاحلقلبتعالىاللهيفاء،فلو:يقولثم،)2؟(،نفه

علىقدمواأأز3بالفلاحينوتصفهمالمماليكُالأمراءقسوةمنوبلغ،)3!(.فلأحا

فأخذمرةالصيدالىخرجأميرآإنحق.وأموالهمأعراضممعلىالاعتداء

بمضوني،)"\(.حرامأبنتأسبعينعلىيزيدماالبرأهلبناتمنومماليكهص،

عليهممالدفعحطبأوبيعه،بثمرهشجرهمبقطعيلزمونهمكانواالأحيان

شاهدناوقد.المماليكعلىالنقمةتثيركانتالأعمالهذه)5؟(.الاقطاعلصاحب

الطابع،عربيةثورةني،تلأوونبنأحمدالناصرجانبإلىالأردنأهلوتوف

المتسلط.آالهاالمملوكيالجشضد

كانتبل،وأجنادهمالمماليكالأمراءطبقةعلىحكرأالاقطاعاتتكنلم

وعجلوندمث!ق:فيالخاصةاتطاعاتهمللقضاةفكان،المسينلطبقةأيضأتمنح

كذلكُمن!ا)69(.الهصوللجمعالقرىهذهالىعامككيخرجونوكانواوالكرك

هـ661سنةففي،الاقطاعاتوعرباغاومثايخها،البلادرجالامتلك

314.ص12ج،ا،عئىصبح:القلفدي)11(

48.ص،التمومبيدالنعمميد:البكى)12(

.،7مى،الابقالمصدر:البكى(13)

73.مى،الابقالمصدرةالبكى)14(

06.ص؟الورىاعلأم:طولونابن-44ص9ج،الدرركز:آ!كاب!)15(

ابن-66ص7ج،بالويخاتالواني:الصفدي-101ص4ج؟الزمانمرآةذلل:اليوني!)16(

.29،39ص2ج،الخلأنضاكهة:طولون

?rا
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وعربافها،الكركرجالغلىبيربحلاتَطاعاتالظاهرالملكوزعم(،)1263

هـ745شةوني)13(.واحدةدفعةالكركفيعليهاوقع.منشورثلاثمائةفبلنت

ومثايخها،الكركلوجهاءالاقطاعاتاممابالصالحالمكاتطعم(،)1344

أخيهثورةمناصرةعقيبمدهمكي،الليثأبيوابنوسعودبالغافميخ:وهم

والأراف!.الاقطاعاتمنطلبوهمابجميعمناشيرلهموكنب،أحمداناصر

منلقربماالواحدةالشةنيمنهمكلعلىتدرجليلةاتطاعاتوكانت

)89(.درهمالفوخميئأربعمالة

أع!لعلىالأردنأراضيبمضأوشت،الفزةهذهنيالوقفنظاموشاع

نيمدارسعلىوتفتالأردنيةالطرةقريةمنحصصأاًنفنرى،والخيرالبر

الأوقافالع!لاطينوقفكما)9؟(.القدسنيبيبرسالظاهرخانوعلى،دشق

مؤتة،فيالصحابةلمياجدوأوقات2(،)ْصبانلمسجدوقفمنها:المساجدعلى

بمضوقنوابل،بذلكُالملاطينيكتفولم.الأغوارفيعبيدةأبيوسمجد

كالدارصر،وغيرهاالقاهرةنيأقاموهاال!المامةالمنثاَتعلىالأردنيةالقرى

اللطانوقفهماذلكُمن.وقفياتهمحججفيذلكوأثبتوا،والبيارستانات

هـ)اكموبر777شةالأولىجادىفيبالقاهرةمدرستهعلىشعبانالأيثرف

،الكركشرقىالواقعةآدرقريةتثملأوقافمنم(،1375أول()تثصر-ش

الوقفيةهذهنصإليناوصلالحظولحنالكركوادينيوالحماموالبستان

الحماملأقامنادرووصفالتريةلهدودتفصيليوصفعلىالمشتملة

)31(.والبستان

.294صجا،اللوك:المقريري-،1نحطوط"23لوحة28ح،الاربنهاية:النويري()17

29.ص1.ج،ةالزاهرالجوما!اص:أبو)18(

اج،إلمدارستار!خفيالدارس:النميي-540صجا.الزمانمرآةذيل:اليولينى)91(

.358،576،عر،348

922.Combe.Sauvaaet, wiet, op. cit. vol")1 .p,233 vol..12 P

.181صاج،النمرالباءحجر:ابن)02(

94.رتمضعانالأشرفال!لطانوتفوثيقة)21(

132

http://www.al-maktabeh.com



أهلانبل،وقفياتأواقطاعاتالأردنشرقيأراضىكلتكنولم

قريةغربياسماعيلآلأرضعنفنمممع،بعضهايمتلكون؟نواأنفسهمالبلاد

القاضىوحكر،طىبنيزيدوحكر،مكيبنصالحبنسليانوحكرآدر،

فيملاكالاًهذهوكل،الفزلانصيادداودبنأحمدباصموفدان،الدينععين

عشىبنأحمدالدينعمادللقاضىوكانبها)23(.المحيطةوالقرىاَدرقرية

هـ787سنةفيالكركدهمسيلاأنحتى،بالكركجليلةأرركهـ(،08أ)لا

5(r A،)33(.درهمألفماثةتيمتهماوحدهللقاضىفاتلفام(

بوضوحذلكويتجلىالمياهلابيعقربعادةتنهضالأردنيةالقرىوكانت

الصهاريجيحفرون؟نواالينابيعوجودتمذروإذاالبلأد.منالث!اليالقسمفي

فيالأردنيةالقرىلإحدىنموذجيأمثالاولأخذ،الأمطارمياهلجمعوالاَبار

ثلأئةعلىتثتملوكانت.الكركمنالقريبةآدرقريةوهي،المملوكيالعصر

والطين،بالحجرالمعقودالقريةصجديتوسطها،الفلاحينلسكنىدارأوثمانين

يطلونالقرويونو؟ن،المصلينلخدمةص!ريجبداخلهخاصحرمهلوكان

هذهزالتوما)الحور()"2(،الطباشيريةالجيريةالصخوربمنقوعبيوتهمواجهات

لدفنمقابرثلأثوبالقرية.الأردفيالريففيهذال!صنافيسنشرةالعادة

ت!عمنويتألف،واحدفدانماحتهخاصوقفالمسجدلهذاوكان.الموتى

وسبعةمائةالمذكورةالقريةوني.وإنارتهوإصلاحهالمسجدلخدمةخصص،قطع

للفايةقديمزمنصنذمحفورةكانتالصهاريجهذهأنوالظاهر،صمريجأوخسون

)بالصهاريجنمتتهاالوقفيةأنبدليلالرومافيالعصرالىلرجعتاريخهاوأن

الفلاحين،لخدمةأعدتمفارةوعثرونثلأثالتريةفيووجد(.الرومية

.الدوابونوم،النلاللخزنكاماكن

أمورنيويفشمالمصلينل!م؟ن،خطيبتريةكلنيوجدالعادةوني

نأالىشهبةقاف!ابنويثير.والكتابةالقراءةالقريةأبناءويعمودنياهمدلخهم

94.رقمشحبانالأثرفاللطانوتية)22(

."نحطوط،9لوحةجا،الاصلامأهلبتاريخالاعلام:ضةقاضابن)23(

Nص،التقاجمأحنالمقدحمما:)24( A L.
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والإمامةالخطبةلغولىكانهـ(764)تالفتحأيىبنالرحمنعبدبنعلياثيخ

اربد)25(.مديةش!اليالواقمةالأردنيةملكاتريةجامعفي

حيث،الأردفيالريفنيراسخةظلتالرومانيةالتقاليدأنالملاحظومن

بينفاصلةرومية)طلة(،رومية)صهار!بمفمثلا:روميةسمياتعنن!مع

الأردنيالريففيالاَنالىنمعنزالولا()36(.القناعةقريةوأرضآدرقرية

المممرة.الكبيرةالزيتونأضباربهويقصد)الرومى(الرميالزلخونشبرعن

،الطعاموإعدادا!صولوج!الزراعةل4بأتقومالريفيةالمرأةوكانت

)الجبنكرةوذاعتوالزبد،الجبنواستخراج،ونسبهالصوتوغزل

بالهياكةالترويينبعضاشتغلكذلكمصر)27(.الى!دركانحتىالكركى(

علىبضاعتهيعرضالقرىبينيتنقلبمضمموكانوغيرهالبزنيوالتبارة

عنبخأىالقرولونيكنولم)بالهدار()28(.وعرتبالمقالف!ةولجيعهاالأهالي

جندهمكما)93(.الصليبيينضدالحروبفيشاركواضد،أ!أالعامةالأحداث

نالفرطمنعددقرلةكلعلى!رفيفكانالتتارلحربمرارأالمماليك

تدرتها)03(بحسبوارجالة

أيفاْ:وانظر".نحطوط+0ivلوحة3ج،الاسلأمأهلبتاريخالاعلام:ضبةتاض!ابن)25(

34.ص،التموميدالنممعيد:البكي

بنثراللهبعونوصأقوم.ضبانالأثرفلللطانآدرقرليةوقنيةفيوردتالممياتهده)26(

ستقلا.آدرقريةوقفيةودرات

24لوحة،الأقطارعبيبفيالأزهارن!ق:أياسابن-162ص3ج،الخطط:المقريزي27()

."نحطوط+

49.صجا،اثاميةالصناعاتقاموس:القاصى)28(

باخراجاللطانأمر:الفرنجمنوتخليمهاعكالهصارالاضدادأثناءالظامرعبدابنولقول)92(

)أنظر:+تدرهعلىبلدكلشبازرادهمالرجالواخراجبانيز!الأجلالبلادمنالأبتار+

.)(vvص؟والحصورالالامتثريف

زبد-:ضاهينإبن-2401صrجااللوك:المقرلوني-،.ص9ج.الدرركز:آصكبنا3(0)

لهرببالاضعداداللطانأمر5672ضةفي:الفراتابنويقول.001ص،الممالكُكثف

وقومونأالتريةأهلحالقدرعلىخيالةبيفممنباثامتريةكلتحرج+وانالتتار

3(.ص7ج،الفراتابنتار!خ)أفظر:+بكلفم
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لم!اصر2صؤلمتءبيمك!. ءَ/:ولمدا-ص

.الاردنشرقىظقةسكانمنوهاماكبيراقطاعايثكلونالبدوكان

الجنوبمنالباديةسيفعلىمضاربهمامتدت،وبطونعثائرمنيتألفونوكانوا

البدوأنفوقد.والمدنالقرىيجاورون،كميرةحيانأفي؟نواوإنالشالالى

ضيقة،حدودفيإلاالزراعةيمتهنواولم،حضريةقرىفيالاستقرارحياة

انتابهممنالفائضوباعوا،منتجاتهاعلىوتنذواالماشيةوتربيةالرعيوزاولوا

عكريةطبقةأشهميعتبرونوكانوا.الموسميةوالأسواقوالقرىالمدنفي

نيواعتداءاتهمظلمهممنيقاسونكانواالذ-ش،النلاحينطبقةعلىتعلومحاربة

صكنمنهمقأأنإلا.عسكريأرعوياَمجتمعأبحتممهمكانلذا،كميرةأحيان

وهؤلاء،كالفلاحينالزراعةواحترنرا،عجلونونطتةالأردنوادينياقرى

عربأليسوابأنهموعرفوهموالباديةالأطرافعربمنالاحتقاريلاقونكانوا

أخاحاَ)31(.

لاخلقيأنفوذاَومارسوا،المتوارثةوتقاليدهمعاداكمعلىالبدوحافظوقد

النظممنكثيرزالفا،الحاضرةالعرلةالهياةعلىباتيأتأثيرهيزال

العربيةوعواصنامدننانيتتمايش،البدويةوالقيم،العلوكوأنماط،الاجآعية

تنفردتكادبللا،المكتسبةالنربيةالسلوكأنمارومعجنبالىجنبأ،المماصرة

ساعد،المائليوالانتاءالقرابةفنظام.القرويةالعربيةابتمماتفيشخصيتها

تيمهمعلىوالحفاظ،تماسكهموشد،الهضاريةبوحدتهمالعربيحتفظأنعلى

الروحية.

حربفيضاركواشد،القويةالأحداثعنجمزلالعريةالقبائلتكنولم

القالمعاركسظمفيقياتهمواشتركت،صنأبلأءذلكنيوأبلوا،الفرنج

الطرقضبكةنيالأمنتوفيرعلىساعدواكاالتتار.ضدالمماليكخاضا

،واثاممصربينماوحراضهاالطرفبدركالممايكإليهمع!دعندماالأردنية

الظاهرالمدُاللطانصدم(هـ)6611263ضةفنيوالهجاز.الثامبينوما

.024عى،اثاموبرمصرنيأعوامثلأئة:فولق-391عى1،ج،والنماكةلةالدا:كثيرا!ن31()
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،صديوب!،عقبةبنيالىالحجازالىالطرفوخفرالبلاددركبيبرس

صدوفي)33(.الرهائنمنهموأخذ،الجليلةالاقطاعاتذلكُمقابلوأقطعهم

ثورتهني،صديوبنوعقبةنجوصانده،تلاوونبنعدالناصرالملكال!لطان

لهمينسلمالثالثةللمرةططنتهاسترجعولمام(.هـ)9079013شةبالكرك

منزلتهورفع،سقبةبنشطىالأميرعلىأهلأنهحق،فيهمالأمرةفجعل،ذلك

وألبسه،الجليلةالاقطاعاتوأقطعه،مراءآلوأمراء،فضلآلبأمراءوألهقه

حو،)33(.والخباءالبيتولأهلهلهوعمر،الهباءلهوأجزل،الكبيرالشريف

المملوكى،الاداريالتنظيمفلكُنيالدخولأنفتالقائلهذهفإنذلك

مافكثيرأ،التزاماتمنفيهماوتركت،مميزاتمنالنظامهذانيصافاخذت

القالثوراتجميعفيشاركواأنهمحدإلىالحاكمةاللطةعلىيثوروننراهم

نأأبواإذ،أصيلةعربيةروحعنيعبرونذلكُنيوكانوا،الكركنين!ثبت

العربي.للجنسفتميلاالرفمهلسلطانيخضعوا

يلي:كما!طالأردنشرقيمنطقةسكنتالقالعربيةالقبائلأهمأما

هـلمجاصر-ء!ر!لم:!كقبةفي

عليهمكان.وال!ثوبكالكركومنازلهم،القحطانيةمنجذاممنبطن

)32(

(rr)

!اية:النولري-"نحطوط"042لوحة"الواصليىتاريخ*الكروبممرج:واصلابن

."نحطو!"23لوحة28ج،الارب

(101-.Poliak,Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and the Lebanon, PP

157لوحةالمأ،الرفيعالمقمد:الخالدي-243عى4ح؟الأعثىمبح:القلضدي

يرل!لمالعربمؤلاءأنواعم"الامعرباناقيازاتعىال!ثنديو!ول-"نحطوط،

...ال!لطانيةالأبوابالىوفادحمكدلاجماالمطاءوجرلل،واطباءالبرمزيدالملوكعد

والحلع،.الألوفبمئاتوالدراهم،الميىالذهبمى،يخضأعليمتفيضكانتكيفوالعطا،

والبراطى!والنبابوالوشق،المفصلالقماشوأنواع،المزركثةبالأطرزةوالأطل!

والكر،لاثهمالمزركئىوأنواع،والذهب،ابوهرةوالمم!وعات...والمزركثة،والاْطرزة

،الاممنالجمةالأموالمنلهميطلقطسع...المقنطرةبالتناطيرافتلفةوالأشربة،المكرر

فيالاربفهالة)أنظر:"...والضياعالقرىمىلهمويملك،والبلادالمدنمنباصمموكطع

98(.،88ص،العربانمابمعرفة
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دركال!بالاضافة،غزةحدودالىانورةوالمدلةمصربينماالطريقدرك

آلافسبمةمقاتليهمعددوبلغالحبازية)"3(.الديارالىالبلقاءمنالطريى

النظامعسباقطاعاتهممقابل)36(فارسألفبتقديمالتزمواوقدننى)35(.

74شةالمتوفىعبيةبنشطيأمرائهمأعظمومن،المملوكىالاقطاس Aهـ

م()33(.)1347

:صديبنو

وهم.والصلتعمانحولبالبلقاءمنازلهم،القحطانيةمنجذاممنبطن

والعناترة،،عسكرب!وأولاد،الناطية:منهممتسعةوأفخاذ،كعيرةبطون

والهارفة،،والرويم،والنفير،والمطارنة،قبةواليعا،والبتران،راشدوأولاد

نواوكا.والعجارمة)38(،لماعنةوا،برةباوا،والتطاربة،حنةوالمصا،ةهروالما

أما.عقبةب!معبالاشتراكالحجازالىالمؤديةوالطرقالبلادبدركيلتزمون

المملوكىالدمكريالاقطاعىالنظامحمسبللدولةبتقدجمميلتزمونالذتعدد

أقربائهممعمشاركةفارسألفالىفيصلاقطاعاتمنمنحوامامقابلفي

سقبة)93(.ب!عب

مرا:آلعرب

الأردنشماليوالظليلالزرقاءمنديارهم.طيمنربيعةآلمنبطن

343.ص4ج.ا!عثىصبح.692ص.العربأنابمعرفةفيا!ربناية:)34(!قلمدي

العمريْأبصاْ؟؟الطر18،910.72ص.والاعرابالبيان:المتريزي-AAAص7ج

11.نحطوط"157لوحة،المشأالرسعاهلقصد:بم!يبالدلححالتمريف

(roس!)0014ص9ج،الفراتابنتاريخ:الفرات.

.001صالم!لدُ،كفزبدة:شاهينا*بن)36(

287.ص2ج،الكانةالدرر:حبرل!ابن)37

3010136013800140.344ص،المربانابمعرفةفيالاربنهاية:القلثدي38()

08ص!.الثريفبالممطلحالمعريف:السري:أيضآوادظر-213ص4ج،الأعئىوصح

."فطوط1575لوحةالمنثأ،الرفيعالمقصد:الخالدي

.\.هص؟الممالكُكفزبدة:ضاهينابى)93(
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!صصرأصط!ء!مصرلص:!نهانمولادأ

وب!عقبةبقنيفخذانأيضأويجمعهم،القحطانيةامنجذاممنبطن

،جذامبنغطفانبنسويدبنزيدبنوليدبنراشدولدسويدنيفالذيصيد

الجابرلرن،:شهمكعيرةبطونولجذام.عقبةبنراضدفولد،عقبةب!نيوالذي

والجواضة،،البراضة:الحميديينبطونومن.والحميدل!ن،وحمدانوالنتاورة

والشوبك)15(.الكركوماكنهم،غانموأولاد،والكعوك

:ذانبنو

فياليرموكفيوأكثرهم.البلقاءفيمنازلهم،القحطانيةمنالأزدمنحي

)46(.والجولان)الكنارات(الأردنشمال

الممريون:

بنعمرالىلبون،العدنانيةمنقريشبنكعببنعديمنبطن

لنتصبوإليهموالبلقاء)47(.وعجلونالقدسمنازلهم.عنهاللهرض!الخطاب

الأبصار.مسالكُصاحبالممرياللهفضلابنالمشهورالمؤرخ

:التركمان

منبدويةقبائلوهم.التركمانمنطائفة،الأردنشرقىمنطقةفيوجد

عربطريقةتثبهتكادمماشهموطريقة،نفسهاالأتراكلنةلنتهم،آجاأواص!

عنيزيدماويقايفون،منتجاصهامنوغذاؤهم،الماضيةتربيةعلىيعيثون.البادية

وهى،السجادون!جالصوفبغزليقمنوناؤهم.والترىالمدننيحاجتهم

هم:الأردنفيوجدتالقوالطائفة.بهاواشتهرواالقدمفذمارسوهاصناعة

1061صه،والاعرابالياد:المقريري-3310332صاح،الأعثىصبح:ا*لملئديد()5

314.ص،العربأنابمعرفةفيالاربغاية:القلثدي)46(

4()v354صجا.الاْعثىوصبح.133صةالحربأسابمعرفةفيالاربنهالة:القلثدي.

ثم.بالدوصريةتعرفكانت.الفراتمنالثاليالثرتىالبرفي،بكرديارفيقلعةجمبر:قلعة)48(

الىمضافةكالت.باصمهفمرفتاللجوتيةالملوكأياميىالفيريجمبرالدتصابقملكها

138(.ص4ح.الأعثىمح:القلثندي)أذظر.حلبالىبمدنجبهاأضيتثم،دثق
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ثمجعبر)18(،بقلعةيسكنونوكانواالذكريصالمزعيمبايعمسموا)الذكرية(

دمسقبنعليمير:أميرهمأصبحالهبريالمايثرالقرنوني.عجلونالىانتقلوا

)91(.عجلونقلمةنينائبأالذكريسالمبنجحا

منمنحواماوبرغم،ويمانيةتيسيةالىمنقسمةالعربيةالقبائلكانت

السلطة.علىللخروجالمواتيةالفرصاغتناممنيمنعهملمهذاأنإلاامتيازات

ويقتلون،في!االحضارلةالمراكزيخ!اجون.البلادنيالفقتسودالهالةهذهوني

يصبونوكانوا.ونهبهمسلبهممنلتسمتكنلمالحجاجقوافلأنحتىويسبون

ذلكوني،الصحراءسيفعلىالواتعةوالمدنالقرىعلىوسخطهمغضبهمجام

ت!ل!منهمواحدأقطاعالسلطانتطعإذاأنهقبائحفم،ومن:البكىيقول

فييتوشونولا،يظلمهلممنمالوأخذ،يؤذهلممنوأذيةالطرقاتقطععلى

الىبالاضافة،وحروكمالثيرثوراتإنه(.،)ْالنرضهذالأجلالدماءسفك

نيالحضاريةالمراكزمنالكئيرتدميرالطأدتالمدمرةوالزلازلالأوبئة

مجردأضحت،عمانمدكةأنحق،والقرىالمدنمنالمديدوهجر،الأردن

الثانية.المماليكدولةنهايةمعصنيرةقرية

سنواتثلاث:فول!والظر:-11نحطوط،015،151لوحة،المنشأالردعالمقصد:الخالدي(.)9

.922،023عى،الاموبرمصرفي

750.76ص،النقمومبيدالنعممعيد:البكي)05(
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(r)

الدينيةالطوائف

من،والشاميةالمصريةالديارسكانمنكنيرهمالأردنمن!ةسكانيتالف

التالية:الدلخيةالطوائف

)51(:المسلمون-أ

مذهبعلىسنيونوأكئرهمال!مكانمنالأعظمالسواديثمكلونوكانوا

الىأ!ثرنافقد،والحنبليالحنفيالمذهبيعتنقمنهموقليل،اثافميالإمام

بهابنىفقد،عمانأماالبلاد.شماليحبراصمدلةفيالحنابلةبمضوجود

ذلكالىعمدأنهوالظاهر،الحنفيالمذهبلتدريسمدرسةصرغتمثىالأمير

عمانأكثر،أنذكرتالمصادربعضلأن،الكانبينالسقالمذهبلنثر

،)53(.شيعة

:النصارى-ب

كانومعظمهم،وجنو!اشمالهاالبلادأنحاءجميعفي()53الطائفةهذهافتثرت

نجضىويتمتعولىالبلأدصكانمنالمامالقطاعلثكلونالأردنثرقيعنطقةفيالملمونكان)51(

ملاحظةيمكناالخامىالنملوفي؟والثاممصرمنكلفيللسلمينكانتالقالامتيازات

علىهادراتهطاقتصرتوقد.بالاتاشقفيبرزواالذ!نالأردنيةالخصياتشالمديد

الصرفيبهالشتعونكانواالقوالامتياراتتواجدهموأماكنالاْردنفيالأتلياتدورابراز

الدراصة.موضوع

أ.9Vص،التقاصيمأحن:المقدصي)52(

247.ص،البلدانلمومالفداء:أبو)53(
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منهمقسمونزح،وعمانالبلقاءنيبعضهمعاشكذلك،والشوبكالكركنيقي

ممظموفد(،المشارقة)بمحلةيمرفحىهناكلهموخصص،ألقذسبيتأفى

)51(.القدسشرتيوالبلقاءعمانمنسكانه

الىالعونبذلالىالصادقالتومىاثعوردنع!معربأالأردننصارىوكان

الىخدماكمتقديمنييزددوافم.الصليبيينالنزاةضدالم!لمينمواطنيهم

منهمالدئرجالوقدم،أل!بب!سلاطينمنوغيرهعيسىالمعظمالملكُ

الىسافرالذي،الثوبكىالراهبفملهماذلكُمن،لوطنهمجليلةخدمات

الديارالىالمادصةوحملتهالثانيفردريكُالامبراطورأخبارليستقم!صقلية

اللاطينبعضجانبالىوقنواكما)55(.عيسىالمعظمالملكلصالح،المقدسة

عدالناصرالملكثوراتبتأعدتياصمذلكمن،ماعدةكللهموقدمواالمماليك

شوبكيأنصرانياَتاجرأأنذلكنيلروىومما،برقوقوالظاهر،أحمدوالناصر

لذلكنتيبةوالصاكر.التواتإعدادنيينفت!ادلخارألفمائةلبرقوققدم

الناصرقلدفعندما،الم!ليكُسلاطينلدىخاصةبمكانةالكركنصارىحظى

بنصارىخيراَأوصاهبذلكتقليدألهوكتبالكركبةنيا2أحمدالأميرابنهعد

الواسع،العدلكلنفالىفاَوهمالذمةوأهل":يقولذلكُونيومنطقتهاالكرك

يحلبأسأعليهموأقم،طامعيدأموالهموإلى،جانيدأنض!همالىتمتدأنواحمهم

")56(.الذرائعفمادمنتسدعابةلهموأدم،والتوارعالقواصماعتدواإذابهم

سنةففي:عامبوجهوالاممصرنصارىدونخاصباستثناءحظواأنهمكما

واليهود،النصارىزيبموجبهحدد،سلطافيerrصدرم(هـ)0070013

،الهمراءالممائموالسامرةالصفراءواليهودالزرقاءالعمائمبلبسالنصارىفألزم

النوبةبينماالممتدةالأراضىجغنيالمرسومهذااذاعةعدالناصروأمر

العمائميضعونوظلواع!!مبتنييريامرفم،واالشوبكُالكركعدافيا،والفرات

منلهماللأطينيحملهكانما،ذلكُوسبب.المسلميندإخوانهمأصوةالبيضاء

378.ص.الحكماءولارلخ،248ص؟الهكما،بأخبارالعلماءاخبار:المفطى)54(

427.ص8ج،الرمادمرآة:الجوريسسب!)55(

2232ج.الاْعْىصبح:التلضدي)56( . Trio.e
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سكانممظمبانذلكآقوشالدكنجالالأميرنائبهمعللوقدوتقدلرو.عبة

)57(.لباسملتنييرضرورةفلا،النصارىمنوالثوبدُالكرك

يشمرفم،الدي!والشامحالاخاءنظرةإخواغمإلىدومأالمسلموننظرلقد

ذلكولكن.الفقأثناءوبالذاتنادرةحالاتنيإلاالظمبمثاعرالنصارى

سبباتكلبزوالوالمواطنةالحبشمورمحلهويحليزولأنيلبثلاالثور

.(ووفاء)58ومحبةاخاء،سيرتهاالىالحياةوتعودالفتنة

ومنهموالزراعالتبارفصنهم،المهنجميعيزاولونالمنطقةنصارىوكان

فوجد،والثايةالمصريةلديارlأنحاءجمغنيانشرواكماوالصناعالفنأرباب

هذانيالطويلةلخبرتهمالمصريةالسكردواليبنيعملواحيثمصرنيالوابكة

كبيرعددوسكن،وغيرهاوالاسكندريةالطورفيالتبارةنيعملواكما،الهال

منجاعةاشتنلكذلكنفها)95(.التاهرةنيواثوابكةالكركليينالنصارىمن

منهموكان،والكيميائيونالأطباءمنهمفنبغوالآداببالعلومالأردننصارى

بنعدبنأحمدالناصرعندحظوةجميعأهؤلاءلقيوتد.البارزونالكتاب

وبلنت.الدولةفيالعاليةالوظائفوقلدهممنهوقربهمإليهفأدناهمقلأوون

الىم(هـ)3971913سنةفيدعاهحداَبرقوقالظاهرالسلطاننذىفيمحبتهم

شادآصاقبفابنعدالدتناصربنالد!ناصرالأميرعلىبالقبضيامرأن

ذلكفيالسببولروجعدرهمألفاربعمائةبمبلغوصادره،وضربه،الدواود!

درهم،آلاتعثصرةمنهموأخذ"مصانعتهمالثوابكةالنصارىعنتطعأنهالى

.121ص،المملوكيةالملابى:xL-129عىجا،اللوك:المتر!زي)57(

0Quatremere, Histoire des Sultans Mamlouks, vol. .2 .P IS

-602ص2ج،الاطمدول:الذه!-47ص9ج،الدرركنز:آبكابنا!اْ:وانظر

:مج!ول-416مى5ج،المبر:خلدونابن-935ص4ج؟بالويخاتالوافي:المفدي

.133ص8ج،الزاهرةالنبوم:ا!اصأبو-87ص،الممالكصلاطينتاركخ

.491ص،القاهرةيرة:لينبولضانلى-912ص،الاصلامفيالذمةأهل:ترتون)58(

0703.Jacob,History of Palestine,'P

321.ص3ج،الزمانمرآةذيل:اليودينى)90(
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منلكلوكان،)6ْ(.درهأوعشر-شسبعةأردبكلسمرقمحأعليهمورمى

وفي،والتحليلالتحريمنيمرجعهمإليهبطريرك،واليعاقبةالملكانيينالنصارى

والبيعالكنائمىأمروإليه.العيسويةالشريعةنيأنزلبما،بينهمالحم

)61(.والرهبان،والديارات

بر-اليهود:

فيتجمعممراكزفكانت.الأردنشرقيمنطقةفياليهودمنأقلياتعاشت

لأنهاالتجارةمهنةفيهايزاولونكانواوربما،العقبةمدل!نةنيوجدوافقد،المدن

وجودالىاليهوديةالوثائقبعضوتشير)62(.الكثيرةبالتجارةآنذاكو!فت

الحسنأبوالطبيبمنهمواشتهرالفاطمىالعصرنيعمانمدلةنياليهودبمض

اسمهيهوديأأنعلىالوثائقتلكُتنصكذلدُ.العمانيصهيونبنأيوببنهارون

البلقاء،عاصمةعماننيوأولادهزوجتهوتركالقرىواديمنقدماسحق

منلهأصحابرعايةنيتركهاأنهالمؤكدومن)63(شؤونهبعضلقضاءوسافى

.هناكاليهود

اليهوديالرحالةيحدثنا(الميلاديعثر)الثانيالهجريالادسالقرنوني

نيوجدأنهفيذكر(القديمة)جلعدلمدكنةزيارتهعنل،الأندالتطلىبنيامين

)06(

)61(

)62(

)63(

036.ص9ج؟الزاتابنتاريخ:الضاتابن

.491ص4ج!الأع!ىعيبحةالقلفندي-144ص،الثريفبالمصطلحالتعريف:العمري

.try،02!ص12ج

325.صجا.الخطط:المقريزي

أنظر:-الانجليزلةباللفةتربةولها،الهبرلطباللغةمثبتةالوئائقهذه

0Mann, (Jacob), The jews in Egypt and Palestine under the Fatimid Caliphs. Oxford

603503,275.013..0291.vol. 11 .P "6)1 vol. .2 P

عثرالهاديالترنالىالترىواثيفيالأغلبيةليمودكان:ولتوناساثيلوكول

فيوجودهمانمدمئمالميلاديعثرالثانيالترنفيتإءنيشهمطوائفوجدتوكذلكالميلادي

بلادفياليودتار!خ)أنظر:،فيهمواندبحواالاعراببتيةنيواختلطواتدريجياْالحباز

.(186ص،الرب
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وطمان)"6(،،اصحقو!ادوقا،الربيون:بينهميهودلاَصتيننحوالمدلةهذ.

عبلونمنطقةعلىأطلقفقدعبلونمدصةجلعدبمد!ةالمقصودأنوأعتقد

جلعدبأنهاعبلونمد!نةذكرتالأجنبيةالممادربعضأنكماجلعاد(.)بلأد

بضعسنةنيالكركببلادوجدأنهالمقريزيويذكر140)06(.4ءلأك!،القديمة

بعضوجودعلىدليلوهذا)66(.العبريةيقرأمن،هجريةوشعمائةوستين

أيضأ.الكركمنطقةنياليهود

نشاطهمفارسوا.الاسلاميالحمظلالدلنيالتسا-بروحاليهودنعم

الهرفمنأخرىوأنواعبالتبارةواشتنلوا،وسلأمطمئنانواأمنفيوحياتهم

)63(.الصباغونمنمموكانالأساكفةمنهموكانوالصيارفةالصاغةمنهمفكان

Hil

)06(

)66(

)67(

4591،بضداد،الثرقيةالمطبحةحداد،عزازترجمة.بنيامينرحلةالتطيلى:بياميى

117.ص

03..Ann,Dearden. Jordan,,5891 P.
كتابمن235،346وصفحة،11؟011صنح!بيىفلطيرخريطةوأنظر

Arthur, Sinai and Palestine, London, ,9188 Jabesh - Gilead

المؤرخويذكر.الأردننرمنالثرقالىجلعاد()جالشوجودالىالقديمةالمصادروتثير

بيلأمنرومانيةأيالضةبمدعلىوأنا،الجلحاديينعاممةعيالمديةهذهأنءجيوس

Pella)أنظرت.جرضالىالمؤديالطريقعلى)فحل

16.axSeligsohn, The Jewish Encvcloaedia, vol. V،11 P*
موضعاسمانهاياقوتويذكرالثديدالصلمصاللنةفييعنىحلمدفكلمةالمربيةالمصادريىأما

موتحه:يحدرا

وجلمداالعققاجراعضحتواروحزلهالايادشثتإذاأحل

401(.صجا،اللدارممجم)أنظر:

.331صجا"الحطلى:المترلرى

+701،801،901ص!بنياميررحلة:الظبليبامير-183ص،التقاصبمأحس:المتدحمط

89..79ص؟الإ!ميىالدمةأهل:ترتون-117

301.Lo!z& Lomond, Medieval trade in the Mediterranean. world. P

.44صجا،الاصلاميةالهفارة:مترآدمأذظرْ،الطوائفجمعمعالاطمىالامحوعى

20،Thompson, History of middle ages, P

103.Jacob.History of Palestine. P
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لدىحظوةنالواالأطباءمنعديدمنهمونبغ،بالملومأيضأاليهودواشتنل

يتكفلرئيشلليهودوكانبعد)68(.فياأيوبب!وسلاطينالفاطميينالخلفاء

أمادمثقمركزهعليهمالتوراةحدودوإقامة،عليهموالاشرافبشؤونهم

دمضق)96(.نيوكيلولهم،نابلسنيرئيسلهمفكانالسامرة

فيأ!صصبر!راُث!فىبُممستج!

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،

بناليانأبو،ضوعةبنالموفق:الا*بييناللاطينلدىحظوةنالواالن!ناليهودالاْ!اءص)68(

أبيابن)أنظر:تميمونبنموصعمرانأبووالرئيى،تمامبنالمعاليأبو،الديدولقبهالمدور

117(.-011ص2ج،الأطباءطبتاتفيالأنباهعون:أصيبعة

،ج،الأعثىمبح:القلثندي-112،143ص،الثرلفبالمصطلحالترلف:الممري)96(

428.ص12ج،491ص

6،1

http://www.al-maktabeh.com



)3(

الأردننيالاجآعىالترفمظاهربض

التبارةحرفقعلىتوممجتمعأالعصورأقدممنذالأردنيابتمعكان

وما.الهضاريالابداعأصاسهوالذيالاستقرارأهلهعرفولذلكوالزراعة

وأمرأسوبيتوجرشوعمانومأدباالبتراء:نيماثلةالماضينآثارزالت

القلاعونيبالبلقاءالأمويةالقصورنيالاسلامىالمصرفييتشلكما،تيس

)ضبعة(وقيادوالقطرانةوالحص!اواثوبدُوالكركالعقبة:نيافشرةوالخانات

ثريأ،جمتمماَكانأنهالأردنيالمحتمعهذاعنلقالأنيمكنماوأقل.وعجلون

صورةشجلالدراسةهذهنيولعلنا،والمطاءوالبذخالتقدميواكبهوالثراء

دولةعصرنيالأردننيالاجماعيالترفمظاهربضعنالمعالمواضحة

الأولى.المماليكُ

الريفية،البيوتاالىتكونماأقربدورنييقيمونالأهاليكانالمدنففي

الخاصةالبيوتفياليومنشاهدهالذيالنحوعلىطابقينمنممظمهايتكون

وكانت.الكركواديفيحداهاإالىأشرناوقد،()الفيلاتالمدننيبالأثرياء

وكراصىوالنحاسالصيقفاستعملوا،والرياشالأثاثبأنواعتفرشالدورهذه

الىوالبذخالرفاهيةووصلت2(.والسجاد)ْبالأبطةالأرضوفرشوا،الحديد

جالالأميرمتعلقاتفيكالثأنالنحاسيةالأوانيعلىالأصماءلنتشونجعالمحد

136لوحةقا22ج؟الجمادعقد:الينى301ص9ج.الفراتاب!تاريخالفراتابن)07(

."نحطوط"
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الفنمتحفويحتفظ،أوانيهعلىاسمهنقشالذيالكركنائبآقوشالد!ن

انتثصرتالأردنمدنوني.الكركيةالتحفهذهمنبأمثلةبالقاهرةالاسلامي

وحسبانوعمانالكرك:مدننيتكثركانتعامةحماماتنيالاستحمامعادة

يلىوفما)؟3(.المدنتلكأسواقنيالمامةالمطاهراستممالضاعكما،وعبلون

المملوكى:العصرنيالأردنلثصرتيالمدنيابتمعنيالترتمظاهرلبعضدراسة

التلية:وسائل-أ

الفناء:-ا

فأمراء،حولهالقائمةالثقافةتياراتعنبمعزلالأردنيالهتمعيكنلم

بالنناءشنفواالخاصةمجتمعيثكلونالذ!الدولةرجالوكبارالمماليكُ

عزفمنوالطربوالالوالأنسمجالىبيوتيمنييشدونوكانواوالموسيقى

واثوبك.الكركنيالمنانيوجودالىالعربيةالمصادروتثير،وشرابوغناء

وطلب،النضىعنالترويحلروادمقصدأكانتاالمدلنتينهاتينأنفينثكُولا

المننياتالناسلمتقدمأنالعادةوجرتالهاناتا.منفيهاكانمالكثرةالمتعة

علىالدولةفرضتوقد،المالمنمعينمبلغمقابلوالختانالزواجحفلاتني

وظلتالمناني(.)ضريبةعليهاأطلقضريبةالعصرذلدُفيوالمننياتالمننين

فيبرتوقالظاهرالسلطانألفاهاحقوالشوبكالكركفيتفرضالضريبةهذه

ذاعتالكركمنمننيةأنالمقريزيويذكرم()72(.هـ)7820138سنة

)الكركية(،با!ممهناكوعرفتالقاهرةالىفانتقلتالمدلنةتلكنيشهرمها

العوادةاتفاقالىبالاضافةوجدأبهاوهامحاجىالمظهرالسلطانبهااصتأثر

المننية)73(.وسلمى

.182ص،اتتاسيمأحن:المقدس)71(

-004،617ص،3ج،اللوك:المقريزي-08ص9ج،الفراتابنتار!خ:النراتابن)72(

ابن-112ص12ج،الزاهرةالنبوم:الهاصأبو-921صجا،الشرأنباء:حبرابن

.211صجا،والأبدانالننوسنزهة:الصيرفي

(vr)601ص01ج،الزاهرةالنبوم:لهاصاأبو-72هص2ج،اللوك:المقركزي.
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2-الصيد:

والابلكالننمالأليفةالحيوانمننوعانالأردن!ثرقيمنطقةفيعاش

ربوعنيالمنتثرةالواصةالمراعىنيتعيشقطعاحهاوكانت،والخيولوالبقر

والفهودكالأسود:والوحثىالبلأد)71(،وعربانأهاليبتربيتهايقوم،الأردن

وقدالبرلةوالأرانب،والخنازير،والنزلان،والثعالب،الوحشوحمروالذئاب

والأغوار.وعجلونوالث!راةمؤابجبالومنطقةوالزرقاءالأزرقانيعاشت

الىيخرجونفكانوا،الصيدبرياضةوالأمراءالمماليكُسلأطينشنفوقد

فصلنيالأردنشرقىبمنطقةالبريةنيالهوايةهذهلممارسةخاصةمواضع

أحمدوالناصرقلاوونبنعدوالناصربيبرسالظاهرهؤلاءمنواشتهر.الربغ

الأزرقانيللصيديخرجكانالذيدمثقنائبتنكزوالأميرقلاوونبنعدابن

الحيواناتصيدنيوالشواهينوالصقورالكلاباستخدمواوقدوالبلقاء)75(.

رجالالمملوكىالعصرنيالكركنييتوافروكانافتلفة)76(الطيوروأنواع

ممويخرجونالسلاطينبمحبةيشأثرونكانوالذا،ومضانهبالصيدخبراء

()8،(.الغزلان)بصيادلقبحقبالصيدمهرمنومنهمللصيد)73(،

Ploالبولو:،الكرةلمبة-3

ال!لاطينبهاوأولع،المماليكُدولةعصرفيالكرةأوالأكرةلعبةشاعت

لهافاعدوا.المث!ورةالفروسيةألمابإحدىباعتبارهاومارسوهاوالأمراء

-903ص9ج.اسنلنراتتاريخ:النراتابن-gyn.،175ص،اتتايمأحن:المتدس)74(

3VALج،كللوا:يورلمضا ، IVIpo.

ابن-905صاج،طلأعالاصاصد:البفدادي-161ص9ج،الدرركنزآجدُ:ابن751(

.784ص2ج،اللوك:المقرلوني-238ص2ج،فتصراتتمة:الوردي

.127صالممالدُ،كثزبدة:ضامينابن-017ص9ج،الزاهرةالنبوم:الهاصأبو)76(

7()vنحطوط،901لوحةقا22ج،الجمانعقد:اليق-422عىهج،المير:خلدونابن،-

902.ص.اج،الزاهرةالبوما!اص:أبو

(VA)بالقاهرةالتويةالوثاثقبدار94رقمضمبانالأضرتاللطانوتفوثية.
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كمالممارستها،سينةوأوقاتا،للعبةنظامألهاووضعوا،لذلكافصصةالميادممن

يسميموظفونعلي!اشرتوكان.النايةهذهأجلمنصيلةالاًالخيولجهزت

عبارةوالجوكان،البولوعصاأو،الجوكانحاملوهو،بالجوكندارمنهمالواحد

الئكلنحروطيةبخثبةرأساوينتى،أذرعأربعةطولهامدهونةعصاعن

ليضربفرسهظهرعلىوهواللأعبيمسكها،ذراعنصفحواليطولها،محدودبة

السلطانفيهيدبكان،بالكركخاصميداناللعبةلهذهوكان)93(.الكرةبها

وحمفرسهعنفتقنطرم(،هـ)6789127سنةبيبرسالظاهربنالسعيدالملكُ

هذاإعدادقلأوونبنعدالناصرالملدُأعادوقد8(.ذلك)ْأثرعلىماتثم

وتوسه-4)81(.وتنظيمهالميدان

:الاحتفالات-ب

الولائم:-1

العظيمةالولائم،الماليكدولةعصربهايشمال!والعظمةالأبهةمظاهرمن

الخاصة.المناصباتفيْوالأمراءالسلاطينيقيمهاكانال!،الفاخرةوالأسطة

م(،هـ)9621231سنةداودالناصرالملكأقامهالذيالسماروذلدُأمثلةومن

مصر.سلطانالكاملالملكُعمهبمقدماحتفاء،الكركبث!رقىاللجونني

وذجمت،البديعةوالصورالرائمةبالنقوشجدراخهاطرزتكبيرةخيمةفنصب

منعديدةأنواعوجهزت،والجمالوالخيلوالننمالبقرمن:كبيرةأعدادفيه

كتىأنبعدأنهالعادةوجرت،.عظامالهلوىمنأبراج،بينهامنالأطعمة

اللطانمنعضرنيال!ارر،بنمبللعامةيمحالطعامتناولمناللطان

الناصرالملكقدوموعند)2"(.يضحكونالمنظرذلك!ماهدونفعندماوالأمراء

الد!نجالالأميرعملم(،هـ)8078013سنةالكركالىقلاوونبنعد

.ارقمحاشية92ص،الزهوربداثعمنتنئ!رلمصفحات:الماسابن97()

.966صجا،اللوك:المقريؤي-227ص2ج،افتصرتتمة:الورديابن)08(

267.ص2ج،الكانةالدررحبر:ابن)81(

."فطوط،278لوحة"الواصلين"تاركخالكروبعفرج:واملابن)82(
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الاحتنالاتفيتمدوالولائمصماطاَلهومد،لللطانضيافةالكركنائبآقوش

)83(.الأعراسأوبالاعذارالخاصة

المواكب:-2

المدلنةخارجالىعظيموبتجملفخمموكبنييخرجأنالنائباعتاد

طبولهاعلىالطبلخاناهبهموتحفوالأجنادالأمراءبهيحيد،الأسبوعنيمرتين

وكان.الموكببمثاهدةللاستشاعاليومينهذشفيالناسويخرج.خاصةبنفمات

ورودعندأوالسلضْنخلعةالنائبيلبسعندماعادةيتكررالموكبهذامثل

الركبخروجموصمفيكذلكُالاحتفالاتوتقام.نيابتهبتبدلدططانيمرسوم

عودتهمبمدخاصة،اللاطيناستقبالعندأو.عودتهوعندالحجالىالكركي

وتقام،مؤتةنيللقائهيخرجونالناسكانالأخيرةالمناسبةهذهونيالهجمن

بالهتافالناسويلقاه،والمدينةالقلمةأسوارعلىالأعلاموترفعالز!ات

بابانيق،أمامهيرميكانالحفاوةنيوزيادة.الدفوفوقرعوالنناء،والدعاء

الهجمنعوتهبعدقلاوونبنعدالناصرالملكُالسلطاناستقبالعندحدثكما

م()81(.هـ)vow1313سنة

الأفكاء:-ب

القرىنيشاعوقد،ملأبسهمنييتجملونالأردن!ثرقيمنطقةسكانكان

ولبسواالفرجية)86(أوالجبةاصمأحياناَعليهاوأطلق)85(،الدراعةاستغدام

العمائميعدوفلاالرأسلباسأما)83(،الأكمامالواصمةالمفرجةالكواملأيضأ

(Ar)7،ص14ج.والن!ايةالبدايةكثير:ابن.

194لوحة،الصرفتوح:بهادرابن-!محطو!"2لوحة1ق23ج،الجمانعتد:العيق)84(

."نحطوط،

.183صةالتقاجمأحى:المقدس851(

.03عى؟المملوكيةالملاب!:مال!)86(

خلف.منالذيلضرجة.المعدضقةوتكون.ثيابمفوقلطبوغاكانواالمفرجةالكاملية)87(

25(.ص.المملوكةالملاب!ماير:)أنظر:.أعلىالىمرتفحةالنلىالهافةمنتبدأ
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بالسيفيتمنطقونوكانوابلثامين)88(،وبعضها،معاوالنصارىللمسلمينالبيضاء

يلبسونكانوافقد،الصيففييتخففونكانواوبينهاالحد!)98(.ذيالبداوي

مدينةنيللفرايينسوقاوجدولهذاالثتاءنيوالفراءالصوفمنالثقيلةالملأبس

البيتنيأماوالزرابيل)9ْ(.الأخفافأرجلهمنييضعونوكانوا.عجلون

الوضوفيلسهولتهاالخشبمنالمصنوعة)؟9(القباقيبيشخدمونفكانوا

29(.)والاغتسال

الأطعمة:-د

منها:نذكر،الأطعمةمنشقبأصناتالأردنيثرقىمنطقةاختصت

ثمروهووالطق)"9(،،والبرغلوالكشدُ)39(،،العنبمنالمستخرجالدبس

قليلا،أكبرأوالعدسحبةبحجمصنيرةحمراء،الأردنجبالنيتنموشجرة

(AA)

(As)

)09(

)19(

(AY)

9(r)

)49(

67ص01ج،الزاهرةالبوم:لهاصاأبو-061ص3ج،906مى2ح،ال!لوك:المتريزي

."نحطوط،26لوحةاج،الاسلأمأهلبتاريخالاعلام:ضهبةقاضابن-

أيفاْالصبىبالبويمى،بحزامالكتفعلىيعلق.حد!نذومتقيمجف:البداوياليف

المملويمة،الملأبىمال!:)أنظر!.الرجةالاحتفالاتأغراضنيالممالدُيخ!تخدمهوكان-

97(.ص

لباس:الاخفاف،.نحطوط675لوحة1ج،الإصلامأهلبتاريخالاعلام:ثهبةقاضابن

الملأب!:مال!:)أنظر،مؤخرت!افيالمماميزئد،طوطةبرقبةمعضها،الجلدمنمصوعةللرجمل

-)(3ص،المصريالجثىسلأبى:زكيالرصعبد-2رتمحاضة-34ص،المملويمة

مكثوفللآنالبادلةرجالصتغدمهزالماللرجللباسوهوزربولمفردهاوالزرابيل

أعلى.من

.157صاج،اللأمعالضوء:الخاوي

أخأ.مصروفيالامبلأدفيالأكراضلهذ.تتخدمالقباقيبزالتما

طماصمكالبوهوالنلاحونيذكر..الشىفيوجمنفواللبنالبرغلمنعادةو!نع:الكثك

)أنظر:،الككشوربةمنهو!ملون،والمنباللمطبضونهوالاْغنياءالثتاء.فصلفي

388(.ص2ج،اثاميةالصناعاتقاموس:التاصعي

-337صجا،الخلانضاكهة:طولونابن-32ص،الهبةطلبنيالرتبةفهاكة:اليزري

.991ص،اليويةدثقحوادث:البدوري
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الاَن،حقالاصتممالشائعوهو،الملحمعالطمامعلىوترشوتطحنتقثر

زيتعصيرمو!عنييكثرعم!اوكان،بالزلتمتلىعبينوهو،والزلابية

محسالذيالتنورأوالطوابين)59(،فييخبزونهفكانواالخبزأما.الز!تون

علىتثبتأو،داخلهفيالهمىفوقالأرغفةوتطرح،الزبلأوبالأخثاب

)69(.جوانبه

ويتكون)المنسف()39(،المملوكيالعصرفيشائعةكانتال!الأكلاتومن

)صينيةواسعإناءنيالخبزرقاقوتوضع،الرائباللبنفيالمطبوخاللممن

اللمبقطعالجميعينطىثم،البرغلأوالأرزفوقهويطرح،(النحاسمنكبيرة

يحتسونكانواالطعاموبعد)89(.اللحمبهطبخالذيواللبنوالسمنالكبيرة

لدقه)99()المهابيثى(الخشبيةالأجرانوصنعوا،اليمنىالبنمنالمعدةالوة

وأوديةمؤابجبالنييكثركانالذيواللوزالجوزمن:المكسراتواستعملوا

دولةعصرنيخاصةمترلةالرمانلحبوكان\(.)َوعجلونوالكركحسبان

بلادنيالأهاليعلىمنهالمتأخرأنحقالأهاليمنجبايتهوفرضتالمماليك

أوديةاشتهرتوقدرطل)؟ْ؟(.وسآئةألفأبلغم(هـ)2072013سنةالشام

)1ْ3(.بالرمانوالشوبكوالكركوالصلتوعجلون)الكفارات(الأردنشمال

جميععلىوتوزيعها)3:؟(،بصيدهااختصتالقالعقبةمنالاْسماك!نقلونوكانوا

)59(

)69(

)79(

)89(

)99(

)001(

)101(

)201(

)301(

.183ص؟التتايمأحى:المقدحمط

.ْوالشاميةالأردنيةالقرىمىالعديدفيمتمملأالطابونزالولا

."نحطو!"11هلوحةقا22ج،الجمادعقد:العي!

المثهورة.الثمبيةالاكلاتسوتعتبر،الاْردنفيللاَنمتملةشائعةالاكلةهذهتزالولا

الأمويينأيامنذاصتخداصاوظ!ر.القهوة:المسلمينلدىوجدتالقالبريْةالاْشربةمن

135(،ص؟الوصطىالعصوريىالإصلأميةالهضارةتاريحماجد:المنعمعبد)أنظر:

لوحةجا!الاصلأمأهلبتاريخالاعلام:شهبةقاف!ابر-178ص،التقايمأحى:المقدسى

.""نحطوط42لوحة،الأقطارعبفيالأرهارسقاياسابن-،"نحطو!9

803.ص13ج،الأعثىمبح:القلثدي

الوم.حقبهثفرالمناطقهذهرالتما

tusil,Arabia.178.603ص3،التتاأحسى:المتدحمط Petraea, vol..2\P
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791عامحسبانحفرياتففى،الأردنيةالمدن rعظامالأنقاضبينوجدتم

،للماءشر!موعندالهلأةالأ!ثربةنيالثلجواستخدمواالأ!معاك)اْ\(.هذهبعض

الصيف.فصلنيوخصوصاَ

إ

!حس!!!ءع!!+يرم

م!ببه

ببن

Andrewsالأا Universi

7!.SeminaryStudies, vol01*.7391 P

154

http://www.al-maktabeh.com



ا!اصِالفَصُل

العيقالجًاة

i-فيالاردننيالملميةالهركةسارو,Zlijpacالاولى.الماليك

الملمية:المؤسات-2

.المدارس-أ

.البإرستانات-ب

والدينية:اللفويةالعلومارازده-3

الهدكث.بالفي-أ

.القراءاتع!في-ب

النف.بالفي--

التموف.فيد-

التضاء.في-"

الادبية:الهركة-4

العقلية.العلوم-5
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)?(

الاولىالمماليكدولة!سرنيالاردنفيالعلميةالحركةنشارو

الاردننيداودالناصروابنهعيسىالمعظمومنهمألروبب!سلاطينغرس

والفقهاءالعلماءمنممتازةبطبقةنفسيهمافأحاطا،العلميةللحركةالاولىالبذور

نيبرعالذيعيسىالمعظمكث!خصيةم!تنيرةشخصيةمنستنربأذلكوليس

حق)؟(والمتفوقينللعلماءالجوائزوقدم،والعروضالفقهفيوصنفوألفالأدلا

شعرهيمتازشاعرأأديبأفكانداودالناصرأماأل!ب(.بق)مأمونبحقسمي

.أشعارهمنبمضاَالتراثكتبلناحفظتوقد،والابداعوالاصالةبئلصدق

بانتشارالالروبيالعصرامتاز،ال!لطانينلمذينالشخصيةالمزاياالىوبالاضافة

الثيىالمذهبعلىالقضاءاستهدفتدلخيةعلميةمؤسساتوس،المدارس

وحظيتالفاطميةالدولةانقراضبعدجيوبأخاصبوجهالثامنيخلفالذي

(،المدارسبها)وأع!العلميةالمؤساتهذهمنبالعديدالاردنشرقىمنطقة

.الشامبلأدفيوالادباءالعلماءقبلةداودالناصرزمننيالكركأصبحتحق

منهم:نذكروفحولهمشيوخهممنبارزةبشخصياتانفهداودالناصروحوط

الغفاريالباقيعبدبناللههبةابناللهنصرالقضاةفخرالأديبال!ثاعر

عبدالدكأشسىالفيلسوفالعالموالهكيم،(2)56(05)تبصاقةبابنالمعروت

منصورأبوالد-كأسديدوالطبيب5652()3()تالخ!روشاسعيسىبنالهميد

)3(

94.ص،الخيةطبقاتنيالزاجمتاجقطلوبفا:ابن

)حن5646ضةتوفيأنهاليوطيولمدكر-184عى3ج،وان!الةالبداكة!لثير:ابن

567(.مر،اج،افاضرة

.06ص0ج.ائافعيةطبتات:البكي-173ص2،جالأنباءعون:أميبحةأيىابن
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مرآةكتابصاحبالجوزيبنسبطوالمؤرخان،القفبنالدينموفقابن

7956()تالكروبمفرجكتابصاحبواصلوابن654ء()تالزمان

كثير.وغيرهم

فيالثقافيةالهياةفيواضحارتقاءالىالاردنفيالايوبيينسياصةو%دت

ظهورنيلخشلوالعلميةالأدبيةالدراساتمجالنيوتألق،المماليكعصربداية

فيعليناالصعبمنأنغير.العصرذلكُفيوالادباءوالفقهاءالعلماءمنالعديد

المنطقةهذهنيالحركةهذهنفصلأنالاردنشرقىفيالعلميةللحياةدراستنا

المملوكيالعصرنيومصرالشامفبلاد،ودمثقالقاهرة:منكلفينظائرهاعن

ثانيةحاضرةلدولتهيتخذولكنه،القاهرةفييقيمسلطاغاواحدةدولةالاول

كاناالببولهذا،المملوكيةللدولةالثاتيالثقلمركزتمثلالقدضقمقرها

استقطبتااللتينوالقاهرةدمثقالىالرحلةالأقطاركلنيالعمطلأبعلىلزامأ

ولهذا.ومماعهمعنهمللأخذالعصرذلكُفيوالادباءوالفقهاءالعلماءفحول

منكلبعلماءوثيقاتصالعلىالاردنشرتيمنطقةعلماءكانأيضأالبب

علماءيفوقمنهالقربهمدثقبعلماءاستثثارهمكانوان،والقاهرةدمشق

وهناك،فيهاواقامتهملماواستيطانهمدسث!قالىتوجههمالىذلكُوأدى،القاهرة

،حسبانمدينةالىنسبةالحسبافيآلمنها:نذكر،عريقةعلميةعائلاتأسوا

تبةالباعونيلآلوكانت،عجلونمنالقريبةباعونقريةالىنسبةالباعوفيوآل

()1(.الباعونية)القبةسميتالامويالمصجدداخل

فيوالثقافيةالعلميةالنهضةعصركانالمملوكيالعصرأنفيجدالولا

الكركوأصبحت،مدنهاكلفيالمدارسأقيمتففيه،الاردنشرقيمنطقة

علىللأخذالعمطلأبلتجاال!ثامبلادفيالهامةالثقافيةالمراكزاحدى

كمالعودبنأحمدهؤلاء:منواجازتهم)5(،إليهموالاستاع،وفقهائهاضيوخها

(t)112ص،الأولالجزهعثر،الئافيالقرنأعانفيالمررسلك:المرادي.

67صاج،المدارستاريخفيالدارسةالنعيمي-601ص6ج،اثافيةطبقات:البكي

.7ص3رقم،تاريخيةرطئل:طولونابن
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سنةبالاجازةبالكركالبخاريبصحيححدث،العطاربنالمباسأبوالدئ

ذكره،الكركيمالكُبنالعباسأبيبنبكرأبيبنالرحمنوعبد")6(،سبممائة

بالكركبهسعتوكنت،بالكركل!وتصدر:قالحيثالجزريابنذكلره

ثرقيمنطقةفيالعلميةالحركةازدهارمنوبلغ")7(.إليهالرحلةفقصدت

انتصر،وثقافيعلميواشعاععطاءمراكزوقراهامدنهااصبحتأنالاردن

ويتقلدون،العميخدمونالمصريةوالديارالث!امبلادأنحاءجميعفيعطاؤها

وحمصوحماهوطرابلس،وحلبدمشق:نيفنجدهبموالقضاءالتدريسمناصب

والقاهرةوالرملةوغزةوالناصرةوالقدسوالخليلونابلسوصفدوبعلبك

صاردضقءقضاإنحقكثير)8(.وغيرهاودمياط،والهلة،والاسكندرية

وأبالصل!سمىمنأو،الباعونيأوالحبانيعاثلةمنالقضاةعليهيتعاقب

الملذُالسلطانعهدنيالقضاءمنصبأنبالذكرالجديرومن)9(،العجلوني

سنةففي.الاردنمنقضاةتقلدهودضقالقاهرةمنكلنيبرقوقالظاهر

الكركيلاالمقيريعيسىبنأحمدالدينعمادالقاضىتولىم(،)29570913

أخوهتولىالسنةنفسوني،المصريةبالديارالمثافميةالقضاةقاض!منصب

سنةوفيا(.مصر)ْسكتابةالكركيالمقيريعيسىبنعليالدينعلأءالقاض!

بنناصربنأحمدالدينشهابأيضاَبرتوقاالظاهرولّىم()39570913

.167صAج،بالوافياتالوافي:الصندي)6(

366.صاج،القراءطبتاتفيالن!اكةكاية:الجزريابن)7(

،الج!نعقدلوا!ةالانتصار:دتماقابن-Irliص9ج،النراتابنتار!خ:النراتابن)8(

ا،جالصافيالمنهلافاصن:أبو-revصاج،النمرأنباءحبر:ابن-79ص4ج

الانى:الخبلي-1671681صاج،المدارستاركخنيالدارس:النيس-913ص

047.ص2ج،والخليلالقدسبتاركخالجيل

.ا،ص4وج1801،8611ص3ج،للوكا:يكللمترا(9)

-29صاج،مصرقضاةعنالأصررفع:حجرابنfir،49اص3ج،اللوك:المقروري(01)

6ج،والاْبدانالنفوسنزهةالصيرنيابن-1712ص12ج،الزاهرةالنبومالهاص:أبو

ثج2لهاضؤاصن:اليوطي-6.ص2ج،اللامعالضوء:الغاوي-03،603صه

.مر،023
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208ءسنةوني.بدسثقالشافميةالقضاةقاض!منصبالباعونيفرجبنخلينة

بالديارالقضاةتاف!منصبأيضاَالباعونيالد!نكابتولىم(،)9913

المماليكدولةعصرنيخوطبالكركيالدتعمادالقاض!إنحق)1؟(.المصرية

منالماليالجنابلهكتبمنأول،وهو:يقولا!اسنفابو،الماليبالجناب

يتبينوهكذا")2؟(.فظعصربديارللوزلصالاذلكُيكتبكانوما،المتسين

دولةعصرفيالعلميةالحركةتنشي!فيشاركتالاردنشرقىمنطقةأنلنا

وأنهموالثاممصرفيمطلوبينبمانواوالعلومالفقهنيعلماءهاوأنالاولىالمماليكُ

البلأد.فيالعلميةالحياةتقدمنيبعلمهموشاركواالبلادكلفيانشروا

فيأ!صصبرسُاث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،

14ج،الزاهرةالنبومالهاص:أبو-'90صجا،مصرقضاةعنالأصررفع:حجرابن)11(

32أص2ج،اللأمعوالضوء،01،601هص،صرالأفعرعلىلذدلا:الغاوي-441ص

.122عى،دثقتضاة:طولونابن-173ص2ج،الهاضرةحن:اليوطي-

.27عى12ج،الزامرةالنجومالهاص:أبو-744ص3ج،اللوك:المقريري)12(
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)2(

العلميةالمؤسسات

:رساالمد-أ

موقفبسببالاولىالمماليكدولةعصرفيالعلميةالحركةازدهرت

عليهموأسبنوابرعايتهمالعمرجالضملوافقد،الحركةمنالايجابيسلاطينهم

أعالمنعملاباعتبارهاالعلميةالمؤس!اتاانشاءمنفأكثروات!ثجيعهممنفيضأ

يكنولماجآعية)3؟(.ضرورةكوغامنأكثر،اللهالىبهيتقربونوالخيرالبر

والاثرياءالامراءالثوابهذافيشاركهمبلالسلاطينعلىوقفأالمدارسانشاء

والثامية،المصريةالديارأنحاءجميعفيالمدارسفانتسرت،الدولةرجالوكبار

فيعددهمبلغالذينالمدرسينرواتبلدفعالعديدةوقاتالاًعليهاووقفت

المدارسنيالتدريسيشهلكهوماالطلابعلىوالانفاق،مدرسأثلاثيناحداها

)11(.وأثاثواضاءةماءمن

وملجاللعبادةومركزأللعمدارأالمملوكىالعصرفيالمدرسةفكانت

اناوىالسبيلأبناءوحقوالمرتاد،والعابدوالمتعمالمعلمفيهافيجدللمعوز!ن

إليناوصلتوقد.وعينأنقدأمعلومراتبعنفضلاوالروحىالماديوالغذاء

وقفوثيقةفي،المدارسهذهبعضفيوالمتعلمينالماملينعلىالانفاقتفاصيل

5757)5؟(.رمضان27فيصرغتمشالامير

i.32ص،الاقطاعيةالنظم:طرخانابراهيم)13(

)14(155.Ziadeh,Urban life in Syria, P.

الزلت-ومن.درممفلاثمائةشهركلنيصرغتشىالأميرمدرصةنيالمدرسعلىصرفكان)15(
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عصرنانيالجامعاتأوالعليابالمعاهدأشبهالعصرذلدُنيالمدارسوكانت

والمنتى.والمفيدوالمميدالمدرسمنعادةتتكونالتدريسفهيئةالهاضر)69(،

المثهورممنالطماءمنعادةويكون،التدريسهيئةنيعضوأعلى!والمدرسأما

ناثم،للحاضر-شوتفهيمهالدرسإلقاءيحسنأنوعليه،مادتهممنالمتمكنين

ولأخذهميدربهمبل،المشكلاتمنكناسبهملاماعليهميلقيفلأمبتدئينكانوا

يلقيفلأ،منتهينكانواوان،التحقيقدرجةالىلنتهواأنالىفالاهونبالاهون

عبابهبهمويخوضالفقهمثكلاتفيبهميدخلبلالواضحاتعليهم

والفكرالدكر،طلابهتدريسفيي!تعملأنأيضأفيهويئتر!،()17(.الزاخر

وتوضيح،للطلابالدرسشرحاعادةفمهشه)المعيد(أما")8؟(.والحواس

الفائدةلتتمفيهوالتوسعالثرحبتكرار)المفيد(ولقوم،نقاطمنعليهمغمضما

ومناقثتهمالطلابامناظرةفمهمته)المنتى(أما،أذهانهمفيالمادةوترسخ

تحصيالمسنهوالمالذصنزملأئهمنأالمام)أهلان،الدروسخلالباصتمرار

بعد)91(.

وأالحديثأوكالتفسيرمعينفنلتدريستوقفالمدارسهذهبعضوكان

القالعلومكانتالاساسهذاعلى،معينمذ!بتدريسأو،النحوأوالفقه

هذهمنالكئيرولكن.اللغويةالعلومأوالدينباصولترتبطبهاتدرس

كالفلفة،:العقليةالعلومتدريسشقماالىبالاضافةتتولىكانتالمدارس

أرطالخةصةكلمنرمضانضهروني.أرطالخةالصابونوش،أرطالخةاليب

ورطلانس،الزتمنولصفورطلأنالهرفيدرهأسبمونلهيخصرتالمعيدأما.صكر

لمفيصرفالطبةأما.صكرأرطالثلاثةفيصرفضةكلمنرمضانكرنيأما،المابون

ض!روفي،الصابونمنورطلار،الريتمنونصفورطلار،درهماوخونخةش!رلاْ

المدر!ة.فيالآخرشالماملينعلىيصرفماعداما.الكرمنرطلانسةكلمىرمضان

5931(.رقمبالقاهرةالأوقافبوزارةالتاريخيالأرشف،صرغتشىالاْيروثيقة:)أنظر

الظمطزخاد:إبراهيم-015ص،المماليكصلاطيىعصرفيالمصريابتمععاضور.صيد)16(

.326ص،تطاعةالا

.01،152اص،القم،مبيدالنممعيد:البكي()17

.227عىوالحصور،الأيامتث!ريف:الظاهرعبدابن)18(

.155ص،النتمومبيدالنمميد:البهي)91(
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ووجدت3(.)ْوالطبوالكيمياءالهيئةوعمكالفلكُ:العمليةالطومأو،والمنطق

والاخلأص،بالامانةلروصف)مث!رف(،قيميتولاهاكنبخزانةمدرسةكلني

ن<كما،فهاتفككُماوتجليد،عليهاوالهافظةالكتبصيانةاختصاصاتهومن

بعضفيلبلغشهريراتبنظيروذلك،الاعارةنظامعلىبدقةالاثراتيتولى

31(.درهاَخسينالأحيان

وشبانرجبشهورمىيومأوعثر!نأضهرثلاثةمدةالمدارسوتعطل

الاسبوعنيألامأربعةعلىالدراسةوتقتصر.شوالمنل!مأوعثر!نورمضان

الطلابأصماءالغيبةكاتبوسجل،والاربعاءوالثلاثاءوالاحدالسبت:هي

عذربدونمنهذللىُوتكررالاسبوعفيأيامثلاثةالطالبغابفان،الفائبين

آخر)22(.طالبمكانهووضعفصل،مقبول

الق(،الأولية)المدارسالكتاتيببهفتقوم،الاولىالمراحلفيالتعليمأما

أهلمنيكونأنالمؤدبفيويثتر!،العرفاءو!اونهم)المؤدبون(فيها!مل

ويفضل،بالهسابدرايةلهالخ!حسن،للقرآنحافظآ،والامانةوالعنةالصلاح

نأإلاالصبيانلتعليممكتبأدفتحأنلعازبفحولامتزوجأ،يكونأن

الصنارتمليمعلىالمؤدبمهمةوتقتصر.والخيربالد!اشتهركبيرأشيخأيكون

ذلكُ.نيويدرجهم،بالثكلوضبطهاالهروتبمعرفة،القرآنمنالقصارالور

فيوالصلاة،الخ!وتجويدالهسابوأصولالنعقائديملمهمأنأضأوعليه

بضربلهي!محوكانالأخلاقومكارم،الوالدشطاعةعلىويحثهمالابعةص

والفحثىالأدباساءةعندالرجلينوأصافلوالافخاذالاَليةعلىبعصاالصبيان

استخدامالمؤدبعلىيحظرأنهإلابالاَدابا،السيئةوالتصرفاتاالكلامني

وأضناله)23(.حوائجهقضاءنيالصبيان

.153،154صاالابقالمصدر:البكي)02(

البكي:،0931رقمبالتاهرةالاْوقاتبوزارةالتاريحيالارشف،صرغتشىالأميروثيتة)21(

.915ص،الفمومبيدالنممع!د

.701عى،النقموميدالنممميد:البكي-صرغتمشالأميروثيقة)32(

171،الحبةأحكامفيالتربةممالم:الأخوةابن)23( ، 017 u.
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طابقين،منعادةيتكونوالسبيل،الاسبلةفوقلقامالكتاتيببعضوكان

العلويأما،الناسمنهيشقيالعذبللماءموردعلىيثشلمنهماالأدنى

عصرفيالاسبلةهذهبناءمنالاكثارعلىالناسأقبلوقد)كتابأ(فيستخدم

التلاميذعلىللصهـفالأوقاتعليهاوحبصواالبر،أعمالمنكمملالمماليكُ

أحدالكركنيتبقىوقدالطرلق)"2(.لعابريالشربماءوتوفير،وسميهم

المقيريعيسىبنأحمدالدينعمادالكركقاض!بناءهجدد،الاشلةهذه

عليها:نقشذلكتثبتالكركبقلعةلوحةعلىعثروتدم(058()8913أ)ت

السبيلهذاجدد

الهاآعيسىبنأحمد

وشمماية)35(ثمنينسنةبالكرك

ذكرهاوردالمدارسمنكبيربعددالاردنيثرقيمنطقةحظيتوقدهذا

الوقتنيمنهاض!ءللأسفيتبقلمأنهإلا،تاريخيةمصنفاتمنوصلنافيا

:المدارسهذهلبعضبيانيليوفياالحاضر

:الكركنيالثاميةالمدرسة-1

بمدم(،)57111311سنةقلاوونبنعدالناصرالملدُاللطانبناها

اللهعبدبنسنجرالاميرالىالمهمةبهذهوصد،الثالثةسلطنتهالىعودته

ء(.745)ت)26(الجاولي

:عماننيصركتمشمدرسة-2

بالديارالسلطنةنائب،ء(975)تالناصريصرغتمشالأميربانشائهاأمر

أسوةالحنفيالمذهبلتدرلسوخصصهام(،)57571356سنةالمصرية

وقفوثيقةإليناوطتوقد،السنةنفسالقاهرءنيأقامهاال!بالمدرسة

51.عى،الإطميالنن:مرزوقالمزيزعبدهد)،2(

.الأردن-ع!نالتبيلقم-الحامةالآثاردائرة)25(

266.ص2ج،الكامنةالدررحبر:ابن)26(
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بمدينةخاصأاهتامأأظهرصرغتمشالأميرأنالمعروفومنبالقاهرةمدرسته

البلاد)32(.تلكأموجمالاحسبانمنوالقضاءالولالةإليهافنقل،عان

الصلت:فياليفيةالمدرسة-3

الاوقافصاحب9572(،)تالحسامىبكتمرالد-!سيفالاميرانثاها

نيعملواالذئومنالثافعىالمذهبلتدريسالبلاد)28(منكثيرنيالكثيرة

الشافعيالكوراقيداودبنسليانبنالدينثهابالفقيهالمدرسةهذه

شهالاالفقيهقف9،للكتبكبيرةخزانةتضمالمدرسةهذهوكانت5784()ت

بالمم)92(.المشتغلينالصلتطلابلخدمةمنهااعدادآسليانبنالدين

t-عجلوننياليقينيةالمدرسة:

مدينةاجتاحالذيالسيلاحداثفيالمدرسةهذهذكرالنويريإلينانقل

(Tarnسنةالقعدةذيفيعجلون 572 A)3(.)ْالمذكورةللمدرسةواخرابهم

:حسبانمدرسة-5

الهكاريأحمدبناللهعبدبنعدالدينشصىالقاض!المدرسةهذهنيتعم

ثم،فيهامدرسوظيفةيشنلكانالذيوالدهيدعلىء(،VAI)تالصل!

بمد)93(.فياالمدرسةهذهفيمدرساَنفهعدالد-ششساشتفل

.03صر،3ج،للوكا:رزيلمضا(72)

!ندنيابةئم،غزةنيابةثم،بدشقالحبويةثمالوزارةتولى:الحامىبكمرالد!جف)28(

الوزار-منصبنيعينهمْقلاوونبنعدالناصرفعزلهم()57681318ضةحقفي!اوبقي

نيالكبرةالأملأكلهكانت.المصرلةالديارنيالحبابحبويةمرتبةالىوترقى،مصرفي

الارب،نهالمحة:النوروي)أنظر:عجلونبمدشةالتباروتيارلةالخلغصقنما،مدكنةكل

.(TVA،278ص9ج،الزاهرةالبوم:لهاصاأبو-+نحطوط،19،29لوحة3اج

.401ص2جصاج،المدارستار!خفيالدارس:النيمي)92(

.،نحطوط+29لوحة3اج،الارب!هاكة:النوروي)03(

.792صاج،الغمرانباءحبر:افي)31(
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:ناتلبإرستاا-ب

الحضاراتمنكيرهابهاسبقتالقالعربيةالهضارة!ناخرمن

للثعبالعلاجتوفرالقالعامةالمنافعذاتالمدنيةالمنثآتتلك)البمارستانات(

الوليدالامويالخليفةكانواذا،)33(.!بةكلعلىوالعافيةالصحةوتحفظ،

فانللمرفى)33(.دارأالاسلأمنيالبيارستاناتبقمنأولهوالملكعبدابن

اللاطينمنمنهااستكزمنأولهمالاروبيالبيتمنوخلفاءهالد!نصلأح

الاوبئةمنالبلادلاهلوقالةبالنأاهمامأالطببدراسةواهتمواوالملوك

تدريسمراكزاحدىاوددالناصرالملكُصدنيالكركوكانت،والطواعين

الحميدعبدالد-!شسىالكبيراالعافيهالمدرّس،الثامبلأدنيالطب

منهمنذكرالاطباءمنكبيرعدديديهعلىوتخرج،الطبيةالعلومالخ!روشاهي

بنالد-قموفقبنمنصورأبوالد-!سديدالاجلالهكيمالمثالسبيلعلى

)"3(.القفبنيعقوب

أتامأربعةالىعادةلنقحالأولالمملوكيالمصرنيالبيارستانكان

يخصصوكان.للن!اءوقم،للرمدوقم،للحمياتوقسم،للجراحةقمح:كبيرة

بالفرشتفرشالجددالمرضىتخوتوكانت،لنومهستقلتختمريضلكل

عددبيارستانكلنيالمرضىعلاجعلىوك!رف)35(العتابيواللحفالعتابى

كذلدُطبيبأ)36(.ستينالارويى(العصر)نياحداهانيبلغالاطباءمنكبير

علىوترز!االمركبةالأدويةلاعدادالصيادلةمنعددبيارستانلكلخصص

الاطباء.ل!اهلماوفقاَالمرضى

نرىأنناإلا،باثا!اعادةالدولةتقومكبيرةعامةمنثاَتوالبإرستانات

.922ص،والمصورالاكامتثرلفالظاهر:عبداس)32(

بلدكةبمكتبةنحطوط،والمزاراتالخططنيالطلابوبنيةالاحبابضفة:الناوي)33(

،.oلوحة،الاسكدرول

216.ص2ج،الأطباءلجتاتفيالأنباءعونأميبعة:أبيابن)34(

.1TVص،والمصورالاكامتثركفالظاهر:عبدابن)35(

.135-138ص،نجيامينرحلة:التطيليبيامين)36(
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الذيكالبيارستانخاصةحالاتفيبمضهاانثاءيتولونوالنوابالامراءأن

كبيرةأوقامأعليهووقف574(،ا)تصفدفيدثقنائبتنكزالأميرأنثاه

،3(.)عبلونمدلخةنيللتبارتي!اريةجلتهامن

ومث!رو!مشريانمالمثعبطوائفلكلالبيارستاناتنيدجاحالعلاجوكان

الاوقافعليهللانفاقتخصصكانتكما)38(،وفقيرهمغنيهم،ومامورهمأميرهم

شاهينابنذكرهماالبيارستاناتهذهنيللخدمةصورةنتمثلأنولنا،الكثيرة

بصحبتهكانم(،)58311428سنةففى.دسثقنيالنوريالبيارستانعن

وما،البيارستانرأىفلما،الحجتاصدأوالذوقالفضلأهلمنعجمىضخص

فتضاعف،المذكورالبيارستانحالاختبار"قص!د،الممتازةالخدمةمنفيه

نبضه،جسفلما،ضعفهليختبرإليهيترددالطبورئشى،أيامثلاثةبهواقام

والحلوى،المسصنةوالدجاج،الحسنةالأطعمةمن!اصبهمالهوصف،حالهوعلم

نأمعناهامنورتةلهكتبأيامثلاثةبعدثم،المتنوعةوالنواكهوالاشربة

،)93(.والظرافةالهذاقةغايةنيوهذا،أيامثلاثةفوقيقيملاالضيف

أهميتهالهاعلميةرسالةيؤديالبيارستانكان،المرضىعلاجالىبالاضافة

الطبطلبةوكانوتدريط)ْا(.الطبلتعليممركزأالوقتنضنيكانإذ

وطائفةطبائعيةجماعة،فمنهممعينفنفيمنهمكل!تخصص،فرقالىقمون

أ!ماءفيتعلمونبالصيدلةيعملوفريق،)9"(.مجبر!نوقومأ،وجرائحية،كحالين

منها.المقاقيروتحضيرطبخهاوكيفيةالخائثى

عدةالمملوكيالصرنيالاردنشرقيمنطقةنياتيمتأنهالمعروفومن

بالكركتلأوونبنعدالناصراللطانبانشائهأمربيهارصتانمنهابيارستانات

ج،ا،والنهاكةالبدا!ةكثير:اثن-+نحطو!195لوحة3اج،الاربنها*:انووري)37(

.158ص9ج،الزاهرةالنبومالهاص:أبو-187ص

.932ص،والممورالالامتثريف:الظاهرعبداين38()

.4صهالممالدُ،كثفزبدة:شاهينابن)93(

لا،9!.922ص،والمصورا!لامتثرلفالظاهر:عبدابن)04( 023.ص،الابقالمصدرالظامر:عبدابن)41(

IIN

http://www.al-maktabeh.com



اللهعبدبنسنجرالاميرالىببنائهوصد،الناصريبالبيارستانوعرت

لي1,6االىجليلةخدماتأدىالبيارستانهذاأنشكولا)3"(،الجاولي

العلوملتدريسمدرسةكانالمرضىعلاجوهوالاساسيةصمتهالىفبالاضافة

المماليك.دولةعصرنيالاسلاميةالبيارستاناتمنغيرهفيمتغهوكماالطبية

إ

!حص!ول!ءع!!+يريم

م!ببه

266.ص2ج،الكافةالدررحبر:ابن)42(
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)3(

والدينيةاللفويةالعلومازدهار

والقراءاتكالحديث:الدلخيةبالملومالاردن!ثرقيبمنطقةالعمأولوحظي

الكتبفيهاوصنفواخاصةبعنايةمبكروقتمنذوالتنير،القرآنوعلوم

ولكنهم،التصانيفيصنفوالمابتهد-شمنعددذلكُنيشاركهمكما،العديدة

الدينيةالمناصبوتولي،التدريسطريقعنالدلنيةالعلوماحياءفيشاركوا

،والفنونالملومشتىفيالاردنرجالاتمنالعديدنبغوقد.الدولةفيالرفيعة

دولةعصرفيالبلادنيالعلميةبالحياةالنهوضنيوأبحاثهمبمؤلفاكموشاركوا

واللنويةالدينيةالعلوممجالاتفيالعلماءهؤلاءلأهمدراسةيليوف!االمماليك

افتلفة:

الهديث:جمالفي-أ

ثمبلدهفيالعلمأخذ.الثافعىالحسبانيالعاليعبدبنخليفةبنامماعيل1-

نياستقرثمعلمائها،علىوتفقهالقدسفقدم.المملطلبمنهارحل

المذهبرئاسةإليهانتهتحق،والتحصيلالدراصةعلىوأكب،دثق

والجاروخية،الفتحيةالمدرسةنيبالتدريساشتفلوقد.الثافعي

حجى:ابنعنهقال،وحدثالقضاءنيوأنابوأعاد،بدسثقوالامينية

إلتفسيروقهالفهموصحة،النظربجودةإليهمالمشارالمذهبأئمةأحد"

"شرح:مؤلفاتهومن،)3"(،والعبادةوالبحثالمناظرةوحسنوالذكاء

.،نحطوط+923لوحمة2ج،الاطمأملبتار!خالاعلامكة:قاضابن)43(
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)44(

)45(

)46(

عندولدهكنبنيالكتابهذااحترقماوقد+،مجلداتعثرةفيالمنهاج

فيوضرع.منهنسخةشهبةقاضىابنوثاهد،لدمثقتيمورلنكغزو

الهبةذينيدسثقفيفتوفي،عاجلتهالمنيةأنالاالمهذبشرح-كميل

وكان،)"(والعموالتواضعبالدممناصماعيلوضاوتد.م()57781377

اللهتوئطمنعلمبماالعملالىمارعاَ،والاصولالفقهني"بارعاَ

)15( !ه.ورسوله

فيولد.الثافعيالاْصلالحبافيالماليعبدبنخليفةبناسماعيلبنأحمد

ذكرهأسلفناالذيوالدهحياةفيوءبمف،م()9134ء974سنةأواخر

ثم،والهديثوالعربيةوالفرائضأصويهودراسةالد!فيالتفقهعلى

حجرابنورافق،وعلمائاثايخهاعلىوتنته،للعمطلبأالتاهرةالىرحل

أخذحيثحلبالىومنها،دصث!قالىعادثم،بهاالتحصيلفيالصقلاني

والفاتاء،العلماءفحولاسماعيلبنأحمدجاالىولقدأيضأ.علمائهاعن

بتحرل!واعتنىالاسماءوضب!الفننيومهر":السخاوييقولوفيه

.شابوهوفنونعدةفياقرانهعلىوتقدم،أشياءبخطهوكتب،المثتبه

الفقهفيمثاركةمعالقراءةسيعفنونصاحبصتحضرأذكيأوكان

والامينيةالايثرفيةالمدرسةنيالحديثدرسولقدكا)6"(.المربيةوأصول

بالجامعالتفسيرفيحلقةلهوكانت.مدةدسشققضاءوتولىبدم!ثق

ممالك،ابنألفيةوعلى،الصفيرالهاويعلىعلق:تصانيفهومن.الاموي

تخريجنيالعي!شانيصماه:الرافعىأحاديثتخريجمنشيئأوعمل

وصنفكثيرأ.منهأكملكبير،تفسيرنيشرع".الرافعيأحاديث

تيمورلنكُغزوةأعقابنيكنبهممظمفقدتوقد".الثافميةطبقات"

أهلاحفظأنهلهوضهد،ويعظمهيحبهالبلقي!الشيخوكان.دسثقعلى

عفرطكرمذاوكان.دضقنيالسخاويتأخذ.للحديثدسث!ق

.193صاج،الكامنةالدررحبر:ابن

."نحطوط"42لوحة3ج،الأتراكدولةفيالأسلأكدرة:حيبابن

.238عى1ج،اللامعالضو:الخاوي
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)47(

)48(

)94(

)05(

م()3"(.14اY)5815الاَخرربيعنيبدشقوتونيواقداموث!باعة

علىدرس.الكركيالقا!ممأبواللهعبدبنبلبانبنعليالدشعلاه

دسثقالىالممطلبفيورحل.حدكأأربعينلهوخرجمنكلىبندانيال

باببمتابرودفنم(،)1285هantشةبدشقتونيومصروالعراق

الصفير)8،(.

الىرحل.الثافسالزكمافيالكركيصرفامنكلىبندانيالالفضائلأبو

بدشقحدث.الخاويمنهموضهائهاعلمائهاعنالعموأخذدصثق

شبروالامير،البرزالي:بينهممنالكميرونمنهوسعوالكركوالشوبك

توني،محدثأفقيهأمترئأوكان،واثوبكالكركتضاءوتولى،الجاولي

م()91(.)69566912سنةنيبالثوبك

داودالناصربنشاذيبنألرببنبكرأبيبنعيسىبنداودبنغازي

فيوتفته9563،سنةالكركبقلعةولد،الالوبيعشىالمعظمابن

منسمع،والتواضعوالعمالفضلبينيجمعصابأالقدركبيروكانالقاهرة

سنةرجبفيوتوفيبالقاهرةوحدثا،البكريوالصدرمرداخطيب

(1312 over،)الكركأميرعمرالمنيثعم!ابنةوزوجتههوم،

معأ)ْه(.ودفناجميمأجنازتهمافأخرجت

صالفأبيهمنسمع،الشوبكيصرفابنمنكلىبندانيالبنلروسف

بدث!قحدثاْوقدشهاماعلىالعموأخذ،دسثقالىرحلثم،الذكر

.932-372ص1ج،للامعالضو.ا:لخاويا

388.صجه،الذهبضذرات:النلاحأبو-926ص4ج،الزمانمرآةذيل:ايونيق

2ج،الكاشةالدررحبر:ابن-278صاج،القراءطبتاتفيان!اكةغا!ة:الجزريابن

الذهب،ضذرات:النلاحأبو-43،44ص،تم،تاريخيةرصاثل:طولونابن-268ص

.43صهخه

592.ص3جةالكاضهالدررحجر:ابن
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قضاءوليثم،ويدرسلفتىمدةبالكركوأقام،وال!ثوبكوالكرك

م()51(.)05739132سنةتوفيأنالىال!ئ!وبك

سنةولد،الكركىالناصريالح!نأبيبنلروسفبنايصرائيلبني!سف-7

منهسمعالذيعطاءبنوعدالدائمعبدابنعلىوتتلمذ5646،

رافعوابنوالذه!،البرزالي:تلاميذهومنبدمثقحدلاثمالنيلانيات

م()52(.)1333ه34vسنةبدشقوتوفيممابهمنيذكروهوقد

سنةبالكركولد،الالروبيعيمىالممظمبنالعزلزعبدبنالقادرعبد-8

البكريالصدرلهأجاز،علمائهامنوسمعدسشققدمم(.)2،561244

،الاخلاقعنكان.وغيرهمالحميدعبدوأخوهالهاديعبدبنوعد

ودفنم()57371336سنةبالرملةتوفي،الشكلمليحالبثر،كمير

)53(.المقدسببيت

المموأخذدمشقالىرحل،العجلونينجمبنمكتومبنمالكبناللهعبد-9

كان،فيهاحدثثم.الفرضيالعلاءوأبوالفاروتيالعزمنهمضهائها:على

م()"ه(.)95731338سنةوتوفي،الناسعنمنقطعاَالعقيدةجيد

حدثثم،المنهاجوضظ،دصشقنيسمع،الثافميالاربديعدبن-قا!مم01

اذرعاتضماءوليثم،بدضقالاتابكيةبالمدرسةبالتدريسواشتفل

م()55(.)57641362سنةفيهاوتوفي،البقاعفينوحوكرك

العمأخذ،الهنبلىالعرجانيالعجلوفيمكتومبنمالكُبناللهعبدبنعد11-

)أنظر:57311ضةتوفيأنهالبكىو!ول-228صهج،الكافةالدررحبر:ابن)51(

25(.صا6ج،اثافميةطبقات

.22صهجه،الكامنةالدرر:حبرابن)52(

3.ص3ج،الكامنةالدررحبر:ابن)30(

387.ص2ج،الكافةالدررحبر:ابن)40(

الكانة،المررحبر:ابن-،نحطو،+17لوحةالمبر،ذ!لعلىالذ!ل:العراقيالدنولي)55(

.032ص3ج
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وحدثا،وغيرهماالقواسوابن،عاكربنالقاصممنوسمع،دسث!قني

دمشق،ضواحيمنلهيابيتفيوخطب،حجىابنصنهوسعبدسثدق

م()56(.)57720137سنةتوفيفيها

ابن،الأصلالعرجانيالعجلونيمكتومبنمالكُاللهعبدبنعدبن-أحمد12

دمشق:ضهاءمنوسمعم(،5057)5013سنةولدلهيا.بيتخطيب

اسثتنلثم،الحمويعمربناسماعيلوالضياء،اليمانوابن؟لحجار

0578سنةوتوفيظهيرةبنحامدأبوعليهوتتلمذبالحديث

م()53(.)1378

شةولد،العرجانيالعجلونيمكتومبنسالمبنالدعبدبنعدبنأحمد13-

وابنالحموياسماعيلالضياءمندمثقنيوسعم(،)70577013

ووجاهة،مكانةلهوكانت،دضقفيبالحديثأيضااشتغلوقد،الشحنة

ام()58(.ry)5781سنةمات

وتفقهوغيرهالحجارمنسعاثافمىالمجلوفيقاسمبنبكرأبيبن-قاصم14

الىعادثم،الرحبةقضاءتولىوقد،الغزاويالدينبرهانافيخعلى

اسّغلثم،الامويبالجامعوتصدرجراحجامعخطابةووليدضق

م()95(.)9741348ءسنةبدسث!قتوني.الجوانيةالث!اميةنيبالتدريس

وسمع،واستوطنهاالخليلالىرحل،الثوبكىموصىبنعيمىبن-هارون15

ابنمنهوسعبالهديثا،فيهااشتنلثم،الجرائديبنالعمادمنفيها

بتار!خالاعلأم:ضهبةقاضابن-+نحطوط"65لوحة،الابقالمصدر:المراقىالمنولي56()

.902لوحة2ج،الاطمأهل

.181عىجا،النمروأنباء،691صجا،الكاشةالدررحبر:ابن)70(

)أنظر:0578ضةتونيأنهذكرضبةقافيوابن-202صجاالفمر،أنباءحعر:ابن)58(

6ج،الذبشذرات:النلاحبوأ-،فطوط"2ههلوحة2ج،سلأمالإهلأبتار!الاعلام

.265ص

.،نحطورو+101لوحمة2ج،الاسلامأهلبتار!الاعلأم:ضبةقافيابن)95(
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6(.م()ْ)95841348شةالخليلنيوتونيممبمهفيذكرهالذيرجب

5674ضةبعبلونولد،الهدثالشاشيالعجلونيعليبنلكلنسبن-عد16

نيرجبابنذكره،وغيرهالهبارابنمندثقنيوسعم(،)1275

قافىابنمنهسعشاعرآو؟ن"عجلونمحدثاالمقرر"ووصنهمعجمه

i8(13ء97سنةببلدهوتونيعجلوننيشرهبعضشهبة i.)61()م

شةفيولد.الصلقأحمدبنالمنعمعبدبنعدبنأحمدبنالمنعم-عبد17

القدسنيحدثاثم،ودمثقالقدسفيالعموأخذم(،)57121312

وتونيوغرهظهيرةبنحامدأبوتوحدث،الحلبىالبر!انعليهوسع

م()62(.)1386هVAAسنة

قدم،خطيسرمينبابن!رف،المبلونيبكرأبوعمربئأحمدبن-عد9/9

،وغيرهالعجمىوابنالبارل!،!ا!امنوسمع،والدهمعحلبالى

با،وحدثمكةنيجاور،الصحيحينقرأفكانالحديثبقراءةواعتنى

م()63(.1058)8913سنةبمكةوتوفي،الستلافيحجرابنهناكوسمع

!ملةثم)بتحتانيةالايدوفيمصروربنصراربنعيسىبنالرحمن-عبد91

5767سنةولداربد(،مد!ةمنبالتربقرلةلايدوننسبةنونوآخره

النضلاءنهوسعفيهاحدثاثمعلمائهاعلىدمشقفيوتفقهم(،

م()61(.)08451436سنةبهاوتوني

الأصلالرباويالكريمعبدبنالرحيمعبدبنعدبنابراهيمبن-علي02

سنةنيولد(.الكركترفيترية،الموحدةوتشديدالمهملةبفتحللربة)نسبة

.هنحطورر،701لوحة2ج،الابقالممدر:ضبةقافىابن)06(

.،نحطوط+901لوحة2ج،الإصلأمأملبتار!الاعلأم:ضهبةقاضابى61()

03.،92ص3ج،الكانةالدررحبر:ابن)62(

2ج،الاطمأهلبتار!خالاعلام:ضهبةقافيابن820ص2أجالكامنةالدررحبر:ابن)63(

.ا.ص7ج،الذهبشذرات:الفلاحأبو-،نحطوط،15صا

.171ص4ج،اللامعالضو:الخاري)64(
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وليثموحدث،وغيرطالمقدسبيتفيالمموأخذم()57720137

حجرابنصالحمنيونالاالتاهرةالىرحلثم832ء،سنةقضاءها

سنةفيتونيحيثالقدسالىذلكبعدوعاد.اث!عريةبابفيالصقلافي

م()65(.)1437هAtا

ضهاءعلىسمع.الحنبلىالعجلونيالز-شاللهعبدبنصليانبنغيثبن-زيد21

م()66(.)05856،14شةوتوفي،فيهاوحدث،دثق

ويعرف،الحنبلىالكركيالعزلزعبدبنموحمابنعمتوقبنحمدبن-عد22

وسعفيهاحدثثم،علمائهاعلىالعموأخذدضققدم-الكركىبابن

فاضلامحدأامامأكان،الحنبلىالمرداويكالعلاءوغيرهمدابنمنه

ب!فحودفنبدمثقوتوفي،وثمانمائةخمسينسنةفيللسخاويأجاز،متقنأ

م()67(.)8511447ءشةسيونظ

أتاشاالمطريةبابنةوتعرف،االشوبكيمو!بنعدبنأحمدابنة-سيدة23

AAسنةفيهاوماتت،والدهامعبمكة Yه(L VV.)68()ام

أختحبيبةبأموتعرف،افوبكىمو!بنعدبنأحمدانجة-زلب24

0058سنهفيهاتوفيالذيوالدهامعبمكةأقامت،الذكرسالفةسيدة

913(v.)مكةالىوعادتفقهائهامنالعموأخذتمصرالىقدمتثمم

كثيرة،صاطةمباركةخيرةبأنهاوصفت،الحرمفيللحديثوجلست

Aء68سنةبمكةتوفيت.والطوافوالاعماروالصياموالصدتةالعبادة

بالمملاة)96(.ودفنتم()1481

بمصرأقام،الحنفيالقضاةقافى،الكركيابنالل!نبرهان-ابراهيم25

.157،158صهج،اللامعالضو:الضاوي)65(

.923مى3ج،اللأمعالضوه:الخاوي)66(

.691عى،اللوكذيىفيالمبوكوالتبر-801ص7ج،اللاسعالضو:الغاوي)67(

.65ص12ج،اللأمعالضو،.الدغاوي68()

.93،04مى12ج،اللأمعالضو،الغاوي)96(
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والتركى،العريىالل!انفيفصاحةذاكان.علمائهافحولعنالعموأخذ

الأميرانحقالمماليكوالامراءالسلاطينلدىرفيعةبمكانةحظىلذا

جلسسلطاناَ.يصبحانقبلماشياَبيتهعلىيترددكانبايطومان

سنةمصرنيتوقي،العمطلأبمنالكثيرعنهوسعالقاهرةنيللحديث

م()07(.)1516ء229

:ا!راءات3في-ب

باف!طنوفيالممروتاللخمىمعضادبنفضلبنحرلزبنلروسفبنعلي-ا

نشابالبلقاء.عمانمنأصله،والنحويينالقراءامامالقادريالثافعي

علىوالقراءات،الاسعرديابراهيمبنصالحعلىالعربيةوأخذبالقاهرة

تدريشتولى.الجرائديبدانبنويعقوب،الجزائريعبداللهبنعلي

وتدالأزهربالجامعللأقراءتصدرثم،بالقاهرةالطولوفيبالجامعالتفير

والتحقيق،بعلمهللانتفاععليهالناسوتكاثرالقراءاتنيجاعةبهانتفع

نحوفيالجيليالقادرعبدالثيخوأخبارمناقبجمعأنهبالذكرالجديرومن

)1313()؟2(.5713سنةوتوفي،(البهجة،وسماهمجلداتثلأثة

المهملة)بتحريكدمجبنصعودبنعمرانبنبلألبنموصىبنابراهيم-2

السبعبالقراءاتعالمأكان.الثافعىالكركيالبرهانجيم(،وآخرهوالميم

وألفيّة،العمدةفحفظفيهاودرس،الكركبمدلنةولد.والعربيةوالفقه

الىرحلثم.وغيرهاوالشاطبيةوالاصليالفرعيوالمنهاجوالنحواطديث

مصرنياستقرأنالى،العملطلبسعياَوالخليلالمقدسوبيتدمثق

والمنطقوالنحوالقراءاتاأخذكماوالقاهرةودمنهوربلبيسنيالمموأخذ

البرهانبالقاهرةولازم.التوزريالمغربيعبداللهابيعلىوالصرف

.112صجا،الائرةالكواكب،النزى)07(

3،جالكامنةالدررحبر:ابن-850صجا،التراءطبقاتفيالفايةكالة:الجزريابن)71(

62ص v-57158لوحة،،المزاراتالخططفيالطلأبوبنيةالأحبابتحنة:الخاوي ، I

.+نحطوط"
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)72(

)73(

وتولىوالحديثوالمربيةالشهفيبرعولقد،العراقيوالولىالبيجوري

نيالقراءاتوتولى،منوفقضاءإليهأشدثمبالهلةوالقضاءالاقراء

والتضيروالعربيةبالقراءاتوأملىصنفوقد.بالقاهرةالظاهريةالمدرصة

القطعمعرفةني،الاسعاف:القراءاتفيكتبهومنوأصولهوالفقه

علىنكتو،،،والامالةالفتحمعرفةنيوالاَلة"،بحلدني"والاستئناف

نيوكتاب،كأالهمزعلىوه!ثامحمزةوقفنيالرمزحلو،"،الاطبية

السبعةمذاهبفيالتاما!صلعمدة،:مماهالسبعةمنواحدكلرواية

العربيةفيوله"،والتجويدالقرآنأحكامنيايددرةو،"،الاعلأم

منالمفصلاعرابو،،دأالنحويةالألفيةنثرو""مالكُابنألفيةيثرح،

أما".الاعاريبعمالىاللبيبمرقاةو،"،القرآنآخرالىالحجرات

الفقهوني".التركمانيالعلاءتفسيرعلى،حاشيةكتابفلهالتضيرفي

للولياللبابتنقيحو"شرحالربا،الىبهوصل،الروضة"نحتصر

،نحتصرفلهالفقهاصولنيأما.الهجالىفيهوصل"العراقي

نيمتقدماَمفنناَبارعأعالماَامامأ،كانبأنهالسخاويوصفه،.الورقاتا

.(v)7م(')5853944سنةوتوفي"،والعربيةالقراءات

الكركىالتفزيعليبنأحمدالعباسأبيبنبكرأبيبنالرحمنعبد

الصائغعلىوتلا،بالكركال!بعمائةتبلولد.الكركمقرىءالث!اشى

عمانبنعدبالكركعليهترأوممن،بالكركللاقراءوتصدر،حيانوأبي

منالعمطلابتصدهحقضرتهذاعتوقد.الكركيالرحمنعبدابن

ضصدتبالكركبهسست،كعت:يقولالجزري!أبنوغيرطدشمق

شةوتونيالقراءطبقاتفيالذهبىذكرهوقد،تئفقفلمإليهالرحلة

.(73)م()57271326

cجاااللامعالضو:الضاوي 178 - 175 o27ص،اللوكذدلفيالمبوكوالتبر Y-

.r.،92عى،الشاننظم:المحيوطى-274

)أنظر:5772ضةتونيأنهالجزريابنوكول،34،ص2ج،الكامنةالدررحبر:ابن

366(.صاج،التراءطبتاتفيالن!ايةغاكة

177

http://www.al-maktabeh.com



فيكميرابنمعتعم،الثوبكىالكركىالهيجاءأبيبنابراهيمبنعلي

بدرالثيخعلىالتراءاتسمع.وعفاتصيانةفيونثأ،وزاملهالكتاب

عدةعلىالحديثوترأ،للنوويالمنهاجفيواشتفل،صليانبنالد-ئ

كثيرمتقنأصناَاسنحضارأالقرآننيالمتشابهيشتحضركان،كراسى

نيورغبواالناسأحبهالصوتبهوري،الحركةضيف،لهالملاوة

م()"7(.)57661364سنةدمثقنيوتونيعث!رته

(،عجلونبجبلتفتاقريةالى)نصبةالتف!صالحبناللهعبدبنراشد

يجهرالتلاوةكيركان،فيهاواستقرونزلهاالعمطلبنيدشقالىرحل

9577سنةوتوفيكمير،خلقعليهضرأ،القرآنويقر!يهبها،

م()75(.)1377

دسثققدم.الدينضابالقاض!أخو،الباعونيظيفةبنناصربنمو!ى

العديدعلىوتفقه-اللبادابنعلىاالبعوترأ،البادرائيةبالمدرسةونزل

تولىظماتليلأأخاهفاسع،سناأخيهمنأكبروكان.دشقعلماءمن

م()76(.4957)1913سنةبدمثقتوفيثماستنابهالقضاء

واثتغل،بهاوجاورمكةالىرحل.افوبكىموصىبنعدبنأحمد

بمكةوتونيكثيرونبمكةعليهمرأ،القراءاتأتقنولكنهوالعربيةبالفقه

بعلمواشتهر،وزلبسيدةهما:بنتينوخلفم()0087913ءسنة

.(مكة)77فيبهوحدكما،الحديث

شماليملكاتريةالى)نسبةاثافعيالملكاويراشدبنعدبنابراهيم

.القراءاتفيوصرشيوخهاعلىالعموحصلدسشقالىرحلاربد(.

ابن-78عى3ج،الكافةالدرر:حجرابن-312ص14ج،والن!ايةالبدالةكثير:ابن)74(

.!نحطوط+176لوحة2ج،الاصلأمأهلبتار!خالاعلام:شهبةقاض

.،16صاج،الغمرأنباءحجر:ابن)75(

336.ص6ج،الذهبضذرات:النلاحأبو)76(

364.ص6ج،الابقالمصدر:النلاحأبو!77(
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4058سنةتوني،العثاء!نبينالامويبالجامعبالنرائض!ثتفلوكان

م()78(.)1014

الىفبة)بالعخفيفالنزاويجمي!بن*سفابنصنابنعمربنخطاب-9

ثم،فيهاون!ثأ7058،سنةعبلونبمدلةولد،المبلونيالنزاولة(تبيلة

بنوالاجالجزريابن:منهمعلمائاعلىالمموأخذدسثقالىرحل

أترانه.،قاحقالعلمفنوننيواشتفل.شهبةآضىابنولازم،بهادر

للاقراءوتصدى،الركيةوالمدرسةالبرانيةالثاميةبالمدرسةدزس

878ءسنةتوفي.الامويبالجامعنيابةوخطببدمثقوالافتاء

م()93(.)1473

!والقاكلةقدم،الكركيالزتامماعيلالهدبنعدبنالرحمنعبد-01

الترآنض!نيالطالبفرغبه،العمطلابأحدخدمةفيوعملضاب

الأ،بكبخدمةواتصل.المنسوبالخ!كتبانهحقالكتابةوتعمضفظه

منوزوجهبهالأ،بكأختص،الصلأةنيبهوأمّمماليكهوأقرأيثبكُ

الجامعنيالرياسةباشروقد.ابراهيمولدهلهفيلدتجركصيةجارية

و؟ن.السقلانيحجرابنمنهمالتاهرةشيوخمنوسمع،وغيرهالطولوني

)الثيخبانهاالخاويوضفه،والقيامالملاوةعلىمواظبأللخيرمحبأ

وحضراللطانعليهخلعوتدالحانظ(ابودالمعتنالمترىءالصالح

8(.م()ْ)058875،1سنةتوفي،الأكابرفيقأجلسه،مجلسه

الفقه:جمالفي-ص

الصلتنيالعمتلقى،اثاشيالصل!الهكاريأحمدبناللهعبدبنعد-ا

وأخيرأ،بالصلتأبيهبعددرسثم،فيهامدرسأيعملكانالذيأبيهعلى

(8V)4صا7ج،الذمبشذرات:النلاحأبو-601صجا،اللأءالضو:الضاوي.

،264صجا،المدارستاركخنيالدارس6النميى،011عى،العتاننظم،اليرطي)97(

.13لوحة،المصركةالكتبدارنحطوط،(الزمانأهلووفياتمواليدفبدفي)والنوان

.124عى4ج،اللأمعالضو،الغاوى08()
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)81(

(nr)

(Ar)

قضاءثمالبرقضاءوتولىوالفقهاءالعلماءبعضعلىفسمعدسثمقالىرحل

توفيوفيهاحمصقضاءوليماوآخر،والخليلونابلسالقدسمن:كل

13)،786ءسنة A.)لكتابنحتصرهأهمهاالفقهنيمصنفاتلهم

)98(.مجلداتثلاثةفي!االفرصانميدان"

بقريةولد،العجلونياعحقأبوزيادبنعمربنعي!ىبن!دبنابراهيم

5752سنةنيوذلكُباعونمنبالقرلاالواقعةعجلونبتلالالاستب

بقريةخطيباَيعملكانالذيأبيهمعصفيروهودمثقوقدمم()1351

وحفظدم!ثقفقهاءعلىالحمابراهيمفاخذ.دمشقبرجعذراءبيت

النقهنيودأب،حجيالعلاءولازم،،الشافميةفقهفيالطالبيينمنهاج"

اضزادةحلبالىرحلثم،)82(الثافعيةفقهنيالروضة،كتابوخاصة

سلطنةفيصفدقضاءوتولىدثقالىانتقلثم،فيهاودرسالممطلبني

القضاءنيباونابدمشقالىعاد،تيمورلنكفتنةوبمد.برقوقالظاهر

سليم،الانقيادسلالمثصرةحسنوكان،الركيةالمدرسةنيدرسثم:مدة

الشيخوكان.لهويتعصبالمتن!شمرمنكثيرأيحفظ،مفتيأفقيهأالباطن

على"شرح:مصنفاتهمن.عليهوالثناءتقريظهنييفرروالبلقي!

نيالبيجورينظيرالثاميينني،وهو:السخاويعنهوقال،.المنهاج

م()83(.1)422ء825ش!ةتوني،المصريين

5757سنةولد.العبلوفيالكفيرياللهعبدبنمو!بنأحمدبنعد

الىانتقلثمكيلومترأ(.اهبجرششرقىجنوب)ترية)مصنر(بالكفير

وأخذالمنبيهشفظ،ضائهاعلىوسع،شيوخهاعلىالنتهفتلقى،دسثق

فيه،المتخصصينكبارمنأصبححق،الفقهفيوبرعشهبةقاضابنعن

ومن.وغيرهلنفطبخطهالكثيروكتبوأفقدرسأنهكما.الحمفيوناب

جملدات.خسةني،الصحيحالجامعمعرفةالى،التلولحكتاب.مصنفاته

292.ص6ج،الذهبضذرات:الفلاحأبو-07،ص3ج،الجيلالاضالهنبلى:

.676ءتالنوويزكر،بنعيىالمنع!للأمامه!،والروضةالطالبيينصفاج

.157صجا،اللأمعالضو:الغاوي-Ireصجا،الصافيان!لالهاص:أبو
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،منتخبوسماهاختصرهوقد،افتارأحكامفي،الأحكاموكناب

"زهرو!مماهللهيلىالروضاختصركما،.افتارأحكامنيافتار

"نكتأيضاَكئبهومن"التنبيهمعرفةْعلىالنبيهوممينالروض

م()"8(.)583127،1سنةنيبدشقوتوفي.بحلداتخسةفي،التنبيه

علومهوتلقىالرمثانيولد،الرمثاويسيدبنفرجبنخليلبناللهعبد-4

،جيدةممثاركةوالحديثوالفقهالعربيةفيويفاركدمثقفيالدينية

وقد،الجيدةالعبادةعلىمقتدرآالحافظةقويكان.الكلامعلمفيورسخ

يومينبالمقيبيةبزاويتهالدارسينمنكبيرةأعدادإليهيجتمعكان

منار،:الفقهأصولنيتصانيفهومن.اسبوعكلمنالفرضلهذاحددهما

صنفه،،المتمبدوغنيةالمتهجدتحفةو،"التقىأهلوعقيدةالهدىسبل

مكة،نيبهحدث،المطلقالذكرو"،الحرامبالمسجدعليهءوقرىبمكة

.(85)م()83392،1ءسنةبدمثقوتوفي

،562سنةبالكركولد.الكركيداوربنالهدأبيبنابراهيم-5

2057سنةبدمثقوتونيوالعباداتللخيرملأزماَصالحأكانم(.)1227

2013(.)86()

فيهاوتفقهدمشقالىرحل.العبلونيالممريعدبنعمربنعدبنعمر-6

وماتالفركاحبنالدئبرهانوالثخ،القواسوابن،الابرقوهى:على

م()87(.)1318هVGAسنةالنعمانبمعرة

بعبلونحبراصمنأصلهالهنبلى.المجلونيتنديلبنعشىبنفضل-7

النذ!.توىمتعففأالدنيا،نيمتقللاكاناربد.مد!ةث!اليالواتعة

وكان،بدمثقالمصاريةبالمدرسةقاموأ،فيهافمهر،الرؤلاتعبيرنياضتنل

(At)691مى7،جالذهبشذرات:النلاحأبو-111،112ص7،جاللامعالضوه:الغاوي.

.18،91عىهج،اللامعالضو:الشاوي85()

.ههص1ج،الكامنةالدرر:حبرا!ن)86(

267.ص3ج،الكانةالدررحبر:ابن)87(
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عليهعرضت،شيئأأحدمنقبلولم،دو!مفمناثامنوابافيهايزوره

.(88)م()57351334سنةنيوتونيلقبلهافمالكبيرةالوظائف

منكلقضاءتولى،الثافعىالكركيالقا!عمأبيبنزكىبنعمربنعد-8

الاشرفيةالهديثبدارفاقامدمثقالىقدمعزلولما،الشوبكثمالكرك

م()98(.شةفيوتوني

فقهاءمنسمعاربدمنالاربدياللهحرزبنبكرأبيبنأحمدبنحسن-9

0576صنةالهاجقضاءوتولى،بالثروطعارفاَوكان،وعلمائهادمثق

م()09(.)7620136ءسنةفيوتوفي

مدينةث!اليبعجلونحبراصمد!نةمن،الحنبليالزرعىموصىبن-أحمد01

ذاتنيقويأكان،المنكرعنوالناهينبالمعروفالآمر!أحدوهواربد

مكوسعدةابطل.بأسوشدةقوةله،والسلاطينالملوكعلىجريثأالله

،قلاوونبنعدالناصرالملكُالسلطانأيامنيالقاهرةقدم.كثيرةومظالم

بلدهالىفمادزلكالىفاجابهالناسبمصالحتختصأمورعدةمنهوطلب

م()19(.)7620136ءسنةفيهاوتوقيحبراص

منهم:علمائهامنوسمعدممثققدم،الشافعيالكركىعثانبنعمربن-عد11

انتقلثم،بدمشقالبادرائيةبالمدرسةوأعادوتفقه،والحجارالشحنةا.بن

9576سنةوتوفيالكتبمنكثيرأبخطهكتب،قضاءهاووليالكركالى

م()29(.)1367

(AA)ابن-173ص14ج،والن!ايةيةالبداكثير:بنا-031ص3ج،افتصرتتمة:الورديابن

.431ص3ج،الكانةالدرر:حبر

."ضطوط،7لوحمةالعبر،ذكلعلىالذكل:العراتيالد!ولي)98(

61.ص2ج،الكانةالدررحبر:ابن)09(

ryLج،والفاكةيةاابى:كثيربنا9(1) , a it-21ص11ج،هرةالزاالبوم:صطابوأ.

25لوحة،العبرذكلعلىالذكل:العراقيالدنولي227عى4ج،الكامنةالدرر:حبرابن)29(

.،نحطوط"
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القاهرةالىرحلثم،دمشقفيعلومهتلقى.العجلوفيعليالدت-علاء12

القامرةنيدرس،بالافتاءجاعةابنالقضاةقاض!واجازهوبرعوتفقه

م()39(.)05771368سنةفيهاوتوني

وصر،تفقهوقدوجلتهمالكركفقهاءكبارمنالكركياللهعبدبن-عدس13

ونابمصرالىقدمثم،مدةالمنورةالمدلنةقضاءثم،بالكركالقضاءتولى

م()"9(.ء)7751373سنةوتوفيفاضلاالسيرةمشكوركان،بهاالحمفي

ابنعلىوتفقهدسث!اقدم،الاربديسليانبنعدبنسليانبن-أحمد14

منالالفيةسعكماوالأدبوالاصولالفقهفيمهر،وغيرهيبرودخطيب

فيحسنةأسئلةله،الاخلاقلطيف،الناسالىمحبباَكانغانمبنأحمد

م()59(.)57761374سنةتوني،العممنفنون

حبكُقريةالىلنسبالثافمىالحبكىالرحمنعبدبنزيادةبن-علي15

علاءالثيخولازمفاشتنل،صفيراَدمشقالىقدم.عجلونقرىاحدى

وأبيشهبةقاض!ابنعلىوقرأ،حجىالد-ئعلاءوالشيخسلامبنالدش

تولىوقدالفقهعليهغلبولكن،والعربيةالاصولنيترأكما،البقاء

سنةوتونيوالكلاسةوالفلكيةوالعادليةالهاهديةبالمدرسةالتدرلعى

م()69(.5782)0138

السعديعليبنغزوانبنكثمبنسمدبنأحمدبنموصىبن-حجى16

نيبدمشقالرئاسةإليهمانتهتالذشحجىب!والد،الأصلالحسبافي

فقهائهامنالعلموأخذالقدسالىحسبانمنانتقل،الهجريالتاسعالقرن

5734سنةفيدمشقالىقدمثم.الكتبمنالعديدوحفظوشيوخها،

.،نحطوط،55لوحةالحبر،زكلعلىالذكل:العراتىالد!ولي)39(

68.عىجاالن!ر:وأنباء-801ص4ج،الكامنةالدررحبر:ابن)49(

.024ص6ج،الذهبضذرات:النلاحأبو-97صجا،النمرأنباءحبر:ابن)59(

ضهبة:قافيا!ن-226ص1ج،النمروأنباء،012ص3ج،الكامنةالدررحبر:ابن)69(

-33،ص1جالدارس:النيس-+نحطورو2675لوحة2ج،الاصلامملأبتاركخالاعلام

.275ص6ج،الذهبضذرات:الفلاحأبو
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بالفقهوع!،والجزريالبرزواليمنالهديثفمع،شيوخهاعلىفقيرأ

صحيح،الاطلأعكثيركان.وتحقيقهوتحرلصهوحفظهوتقرل!هوتحصيله

المذهبرئاسةإليهانتهتوقد،والنوامضبالدقائقعارفأ،الشكل

الدولة،أهلعلىيترددولم،وأعادوأفقحدثاوفيهابدمشقاثاش

ام()39(.rA).5782سنةنيبدمثقوتونيادخرهأومالأجحولا

071ءسنةبالصلتولد،الثافعىالصل!راضبنابراهيمبن-عد17

علىودرسدمثقالىرحلثمالأوليةدراصاتتلقىوفيهام()0131ْ

ثموطبقتهموصىبنحبىمعال!ثاميةالمدرسةنيبالممواشتنل،فقهائها

بلدةمنهافيهاأماكنبعدةالقضاءفولي،0577عامبعدمصرالىرحل

213)،578سنةفيتونيحيثقوص A.)89()م

أقام،علمائهاعلىوتفقهدمشققدم،الصل!شجاعبنبكرأبيبن-اسماعيل18

رثاوكان،بالبخلاشتهروقد،بالنيابةيخطبوكان،البرانيةبالثامية

م(،)957،2913سنةفيالنوريبالمارستانوتوفي،للمالجاعأالهيئة

،المارستانأهلعليهااحتاطعينأ،درهمألفوعث!رصنثلأثةوخلف

)99(.الصلتفيعمابنلهوكان

البارل!الزل!عندمشقنيالعمأخذ.الكركيعدبنعودبن-عمر91

فيهايعملوأصبحواستوطنهاحلبالىرحلثم.والحسبانيالبقاءوأيى

9(.م()َ)4913ء797سنةوتونيوالافتاءبالتدرلس

أحمدالثيخأخابن،الملكاويطرخانبنراشدبنموصىبنالرحمن-عبد02

أبو-"،نحطو!026،266لوحة2ج،الاصلامأهلبتارلمخالاعلامضبة:قاضابن)79(

.274ص6ج،الذهبشذرات:النلاحأبو-602صاجا،الزاهرةالنبوبمالهاص:

2ج،الاطمأهلبتارلخالاعلام:كبةتاض!نصجا،النمرأنباءحبر:ابن)89(

."نحطوط+028لوحة

.،نحطوط،83لوحة3ج،الاصلامأهلبتاريخالاعلأم:ضبةقاضيابن)99(

926.ص3ج،الكامنةالدررحبر:ابن)001(
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1058سنةوتونيالمنهاجوحفظ،بالفقهاصثتفل.ذكرهالاَتيراشدابن

م()؟.؟(.)8913

اشتنلكمابالعمكثيرأاشتفل،الثافعيالرمثاويمو!بنأحمدبن-عد21

ورعأ،تقياَكان.بدمشقوالاكزيةالصرونيةالمدرستينفيبالتدرس!

م()1ْ2(.A)1058913سنةفيوتوفيبمكةجاور

الخفيفة(والموحدة)بالضمالعباديمو!بنعدبنعثانبنعدبن-عثمان22

بها.علومهوتلقىم(،)57271326سنةبالكركولد.الشافسالكركى

عادثم،فقهائهابعضعلىالعموأخذ,ءvأدسنةفيدثقالىقدمثم

واستوطنها،بدمشقاستقروأخيرأ،التنبيهفيهاوحفظالكركالى

عماناشتهروقدالمقلانيحجرابنمنهوسعبهاوحدث،بالفقهواشتنل

بهافتزوجالقاهرةالىرحل.بالكاتبفعرفالخلىبجودةهذاالعبادي

3058ش!ةتونيأنإلىفيهاوبقىدمشقالىعادثم،مدةبمكةوجاور

م()3.؟(.)0014

فيها،وتفقهبدم!ثقنشأ.الث!افعيالملكاويطرخانبنراشدبن-أحمد23

والامعل.والنحووالحديثالفتهفيواشتنل،الفنوننيوشاركوبرع

بدمثق.اثافعيينالفقهاءوأعيانالعلماءائمةمنعدحقوأفقدرس

علىالعمأخذمنبدمث!ق،ليسعنه:وقالبدمث!قالسغاويمنهسع

منها:عديدةبمدارسدرسكماالامويبالجامعحلقةلنفسهواتخذ"غيرهوجهه

1(.م()"014ْ)30580سنةوتونيوالجوانيةوالشاميةالدماغيةالمدرسة

الماكفربقرية"ولدالمبلوفيالسلامعبدبنعأنبنداودبنالسلأم-عبد24

8.ص7ج،الذبضذرات:النلاحأبو)101(

الفؤ:الخاوي-،نحطورو،01الوحة2ج،الاطمهلأبتاردخالاعلام:ضبةقاضاثن(01)2

.411عى7ج،اللأمع

..،اصهج،اللامعالضوةالخاوي-017ص2ج،النمرأفباءحمبر:اس)301(

اج،المدارستاركخفيالدارس:النعيي-992صجا،اللأمعالموء:الضاوي)401(

.24اص
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25

26

.5(

.6(

.7(

قر!بهبهانتتلثم،القرآنوقرأبهافنثأ")5ْ\(،وحبراصعبلونبين

نيبهافحفظ،القدسالىالعبلونيه!بنعليبنعودالدئبدرالشيخ

لقظأالهمةعاليالهافظةقويوكانفنونعدةنيكتبعدةوقتأسرع

الملقنوابنالبلقينىدروسبهافحضر،القاهرةالىبارتحلثم-نابهأ

بمدوعادا.للممطلبأوسنباطوالاسكندريةدمياطالىعافراثم،وغيرهما

منطقةالىوقرلبههووانتقل.القدسثمغزةالىومنهاالقاهرةالىذلك

ثمبعلمائها.واتصلاوحبانوعبلونوالكركبالصلتفطافاالاردن

بالحديثالاشدتنالنيوجد،سنةتريبهموتبعددمثقنياستقر

الىرحلثممشايخهاعلىوالعقلالنقلعلوممنوغرهاوالعربيةوالفقه

فيالعراقىوالز!نوغيرهالفقهفيالبلقي!السراجولازموسكنهاالقاهرة

وفيه.المصريةبالدليارالنواباجلةأمنوصار،لحمافيبهاونالا،لحديثا

الاماثلالفحولوكناطح،الهافلفيالاكابريزاحموصار"السخاوييقول

الهديثتدريستولى".وامانتهعلمهوغزارة،وشهامتهبحثهبقوة

بمثيخةاستقرثم.الحروبيةبالمدرسةالفقهوتدرلعى،الجماليةبالمدرسة

أعيدثم،القاهرةالىفعادعنهاصرفمدةوبعد،بالقدسالصلاحية

م()9ْ6(.)05856،14سنةتونيحقبهاواستقرأخرىمرةللصلاحية

الىيميل،بدمشقالفضلاءأحدكان،الملكاويالجمالأجدبن-لروسفا

شةتوني،والخيربالد!نعرف،دثقنيوخطبدرّس،الحنابلةمذهب

م()7.؟(.1،)505820

ووعظدرّسوعالمأفقيهأكان،الكركيالجالييونسبنأحمدبن-عد

وكتبالفاحمطالشيخبالتقىوهناكبمكةجاورالكثير،بعلمهوانتفع

يا)اللهموهو:والمساءالصباحعندثلاثاَلقالالاعداءمنلخفعدعاءعنه

الهالة.اربدعافظةنيالكورةترىإحدىوهياللآنموجودةالتريةهذ.ا(

.153،154ص،اللوكذيلنيالمبوكالتبر:الخاويا(

.103ص01ج،اللاءالفوء،الخاوى(ا
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27

28

92

.8(

.9(

01(

وسمه،حمهشدةمنالملدوغمعافيوليا،امهنحاضضيقمنالمولودنحلص

ظالمكلتكفيقانواسهبمحمدأسألك،بملمهشيءكلعلىقادرأولا

سنةبالقاهرةتوني،حسنةوأخلاقأوصيانةمروءةذاخيراَكان(.بظلمه

م()8.؟(.)90586014

نثأ،الثافعىالمبلوفيمنصوربنابراهيمبنعيسىبنأحمدبنعشى

وقد.لهفاجازواوفقهائهاعلمائهافحولمنسعحيثفيهاوتفقهبدمثق

فيالنوويوشرح،مجلدفيالصحيحينبهكتبالذيالجيدبالخلىاضتهر

م()1ْ9(.)58130141سنةفيهاوتوفيبمكةجاور،مجلد

السالفالرمثاويأحمدبنعدأخوه،الرمثاويمو!بنأحمدبنمو!

كما،المالكىلهباعنالفرائضوأخذالتنبيهوحفظبدمثقتفقه،الذكر

النزي،لازم.الديئجالالرئيسعلىالطبيةالعلوممنيسيرأأخذ

814ءسنةالكركقضاءتولى،الكتبمنكثيرأبخطهوكتب

وجاورالقضاءفيوناب،بدشبقالأصديةبالمدرسةودرّسم(،)1411

م()ْ؟1(.14أr)5816سنةفيهاوتوفيدم!ثقالىعادثممدةبمكة

سبطالمثافعىالكركيالجوادأبيبنعليبنسممبنعدبنعدبنعد

سنةولد.الفرابيليبابنويعرف،الكركيعيسىبنالعمادالكركتاضى

الكركالىوالدهنقلهثمفيها،للقضاةقاضيأجدهوكانبالقاهرة697ء

الىرحلثم،نحتصراتاوعدةالقرآنفحفظهناكبالعمواششغلفيهافنشأ

الحديثطلبعلىأتبل5825سنةوني.فقهائهاعنالعموأخذالقدس

حجرابنفلأزموالقاهرةدسثقالىرحلثم،بالكركالكثيرفسمعبكلية

منوالنحو،الفقهنيمشاركةله.المشتبهمعهوحررماتحقالصقلاني

وردمافيهوذكروالمنقولالمعقولبينفيهجع،الحمّام(في)مؤلفتصانيفه

.231ص7ج،اللامعالضو،الخاوى

.051ص6ج،اللأمعالضو،الخاوى

اجالمدارسلار!خفيالدارس،النع!مى،178ص.اج،اللامعالضو،الخاوى
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!تعلقومادخولهفيالعلماءأقوالمعوالاَثار،الاخبارمنالحمامفي

لهخرج.وفوائدتعائيقله(،الالمامعلى)يفرحفيشرع.وغرهبالعورة

جردثأاللسانفصيحالشكلحسنكان.روالخهمنجزءأالقبانيالثيني

لمابهوالاجماعرؤ!ته!تمنونالاكابروكان،الوظائفلقبللم،عالمآعارفا

نأبر-رم()583531،1سنةتوني.فيمتنعأوصاتجيلمنبلفهم

)919(.تصانيفهتبييضنيلصاجعانالبرماويأومى

فقيهأكان،العبلوفيالز!بنالد!شمسبنالد-!سعدجابربن-سعد03

الملماءفأحبهالقاهرةواستوطن،والعبادةالذكرولازمالقرآنحفظ

للأزهرا!اورةالطيبرسيةالمدرسةامامةتولى،ماتكرالهوكانتطروهوأ

م()2؟9(.اtro)9583شةتوني،الث!رلف

الىوالدهرحل،الاضلالكركيعدبنكودبنعمربنالرحمن-عبد31

عنالعمفأخذفيهاونشاهناكالرحمنعبدابنهفولد،فيهاواستقرحلب

العصرونيةبالمدرسةبهاودرّسبحلبحدثوقد.حلبفقهاءعنثموالده

رجع،مدةفيهاوصكنالقاهرةالىرحلثم،حلبتضاءوتولىوالسلطانية

م()3؟1(.0584)1436سنةفيهاتونيحيثحلبالىبعدها

5776سنةولد،الثافسالصلقعداللهعبدابوالدتشمسبن-أحمد32

طلبفياشتنلحيثالقدسالىرحلثم،الصلتنينشأم(،)1374

مدةالقدسنيالهمنيابةباشرمباركاَرجلاكانفقهائها.علىالعم

م()،1؟(.)1448ء852سنةتوني،طولطة

فيهافأقام،القدسالىمنهارحلثمدثقسكن،الايدونييحيىبن-علي33

.51اعى2ج،الجيلالانى،الخبلى8030-603عى9ج،اللامعالضو،الضاوى()111

.2اهص7ج،الذبشذرات،النلاحأبو

.8،2صى3ج،اللامعالضو،الغاوى()112

.\اهص،ج،اللامعالضي،الغاوى()113

.522ص2ج،الجليلالانى،الهنبلى)118(
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الوثائقبمصطلحمعرفةلهوكانتالحسنبخطهعرف،الثهادةيحترتمدة

،بأمرهويحتفلونليظمونهالمقدسبيتقضاةوكان،الفنهذانيفبرز

م()115(.086ء)1456بعدسنةتوفي

الىرحلثم،فيهاونشابالكركولد،الحننىالكركياث!سىعمربن-عد34

الفقهطلبفيالجنديابنالشسىولازم،العمطلبنيواشتغلالقاهرة

الاشرفيةبالمدرسةالكتبخزانةنيعنهنابثم،عنهوحدثاوالعربية

والعربيةالفقهعنهماوأخذاللهعبيدوابنالعيقالبدرلازم.برسباي

اذوكانالاعياننجعضأولادبتدري!وقام.والعروضوالمنطقوالصرف

صنف،الابوبكريةالمدرسةفيوبا!ثرالفضائلنيضازكواستقامةعبادة

0586سنةتونيوغيرها،الهزليةالخطبوأنثا،الكتببمض

م()6؟1(.)56،1

منأصلهالبلقاويداودبنسليانبنخيضربناللهعبدبنعدبن-عد35

عنددمثقفيالقرآنفقرأالفتهاءطائفةالىوانحازالبلقاء،عرب

الحديثوألفيّةالتنبيهوحفظالملماءبعضالعمْعنأخذثم،الاذرعى

وأخذ،شهبةقاضيابندروسوحضر،الهاجبابنونحتصروالنحو

دمشقشيوخعلىوالحديثالنحووأخذ.وغيرهالقبانييحيىعلىالفته

المائتين.علىضيوخهوزاد،العسقلانيحجرابنمنهمإليهاوالقادمين

الصقلانيحجرابنولازممرارأالقاهرةثمبعلبكالىالممطلبنيارتحل

الفراتا.وابنالمقريزيعلىوقىأ،تصانيفهمنجملةعنهوأخذأتمْملأزمه

وغيرهادميا!ودخل،علمائهاعلىوقرأمرةمنأكثرالمقدسبيتزارثم

اللمع"!مماهالهروتعلىمعجمله:تصانيفهمن.للممطلبأالأماكنمن

"الموضوعالحدلثلكث!فاللموعو،البرق،الثافعيةلاعيانالالمعية

المممالرقم،يعماهلشيوخهمعجماوعمل،الانابتلغيصنيالاكتسابو،

526.عى2ج،الجليلالافى،الخبلى)0110(

.027،371ص8ج،اللأمعالضو،الضاوى()116
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الجاريالمنهلو"،الممبمحروفعلىوالاجازةبالسماعالشيوخترتيبني

،صعوديمماهالعراقىألفيّةوشرح،.البخاريبثرحالباريفتحمن

الا!ثرفيةالحدلثدارشيخةمنهابدمشقوظائفعدةتولى،.قىا11

فقربهبالسلطاناتصل.الثافعيةوتضاءالسروكاتب،المالبيتووكالة

958دشةتوني.وظائفهمنفجردهعليهغضبانلبثماانهإلاإليه

م()139(.)9801

أقام،الأصلال!ثوبكيالدتعمبنالد!بدربنداودبنسلمانبن-عد36

كاتبالكويزابنقرلبهمنالمباشرةنيوتدربالقرآنفحفظالقاهرةني

ثم،مدةالذخيرةنظرتولى.الكتابةونيفيهافبرعالمصريةبالدلارالسر

شةتوني،الحصمةكثيرالعثصرةحسنكار.القرافتينونظرالخاصنظر

م()891(.)588508،1

والدهكان،المبلونيأحمدبنعدبنأحمدبنحسنبنأحمدبن-ابراهيم37

البزحوانيتببعضامرهأولنيابراهيماشتنلوقد،القدسنيتاجرأ

التفقهفيرغبابراهيمولكن.القدسفيعطارأأخوهوكاندلقدس

إليهموانتمىلهفاجازواالمقدسبيتوعلماءفمّهاءعنالعلومفأخذ،بالعم

الصلاحيةم!ثيخةفيصاعياَالقاهرةالىرحل.القلثنديالتقيوصاهر

أقرأحيثمدنعدةنيوتنقلالثامالىفعاد،لروفقلمولكنهبالقدس

5Aسنةتوفيووعظوحدثا Aهs.(t n.)911()م

أعيانمنكان،الثافعىالمجلونيابراهيماسحقابوالد-ش-برهان38

نيوأقامالمصريةالدلارالىرحل،العمأهلومن،المقدسببيتالشافمية

م(،)58871482سنةفيهاتونيحيثالقاهرةالىعادثم،مدةدمياط

917،ص،دثققضاة،طولونابن،120-117ص9ج،اللامعالضو،)117(الخاوى

.،نحطورو025لوحةالزمانأهلووفياتمواليدضبلىفيالمنوان،النعيى

.925عى7ج،اللامعالضو،الغاوى()118

.12عىاج،اللامعالضو.،الغاوى()911

091

http://www.al-maktabeh.com



93

41

012(

121(

122(

123(

)29ْ(.حسنةبعبارةالفتوىعلىيكتبالتحقيقح!نكان

عبدوالده،الكركىالهدبناسماعيلبنعدبنالرحمنعبدبن-ابراهيم

ونحتصروالثماطبيةالقرآنحفظ.الذكرالسالفالقراءاتعالمالرحمن

حجركابنعصرهشيوخعلىالعموأخذ،مالكابنوألفيةالقدوري

والمعانيوالعربيةوالفقهالحديثوعلوموالتفسيرالقراءةفيوبرعالعقلافي

لم،الخاصإمامهوصارقايتبايالأشرفالسلطانقربه.والمنطقوالبيان

ومكةالمقدسوبيتوحلبدثمقمعهودخلأسفارهنيعنهيتخلفيكن

بالجامعدرسكما،القاهرةمدارسمنالعديدفيالتدريستولى.والمدينة

الشعرونظموروىوحدثأفق.بالقاهرةالحنفيةتضاءوتولىالازهر

حاشيةو*مجلد-شفي،مبوبةفتاوى!الفقهفيتصانيفهمن،النثروكتب

فصيحاَكانبأنهوصف".الكريمالمولىفيضو"،هث!امابنتوضيحعلى

النادرةالىيميلظرلفأ،،العث!رةلطيف،الخطجيدالعبارةحسنبليغأ

سنةالسلطانعليهتفير.الطبعمستقيم،البديهةسريعمتفننأذكيأ،واللطف

سنةتوفي،فقزبهعنهرض!ثم،ويدزسلف!بيتهفيفاعتزل886ء

م()21؟(.2295)1516

رحلثم7،58،سنةبإربدولد،الاربديالد-شمح!بناللهعبدبن-يحيى

بالتقوىوصف،لهوأجازواعلمائهاعلىفأخذ،العمطلبنيدمشقالى

.(Airy)م(110))2295سنةبدمشقتوفي،والصلأح

والدمنهمعلمائهاعلىدمشقنيالعمأخذ،الثافعيالصل!عدبن-خليل

سنةدمشقنيتوفيوالصلاحبالعموصف،اليم!ابراهيموالثميخالفزي

سنة)123(.وعث!رصنبضععنم()34951527

.541عى3ج،الجليلالانى،الهنبلي(

.401-201ص8ج،الذهبشذرات،الفلاحأبو(

أملووفياتمواليدفبدفيالنوان،النعيمي،314صجا،الائرةالكواكب،النزى(

.،نحطوط،93لوحة،الزمان

.14صا2ج،الائرةالكواكب،النرى(
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ولازمدسث!قفينثا،الصلقالهسينىالد!نبرهانالسيدمومىبن-ابراهيم2،

وليالقاضوولدهالفرفورالدممنضهابالقاضىمنهموعلمائهافقهائهابعض

والوكالةبال!ثهادتينكتبكما،بدسث!قالبادرائيةالمدرسةنظرتقلد.الد!ن

ارسلأنال!ثيخبتربةودفنم()35951528سنةبدمثقتوفي.الناسعن

دمثق)"12(.أعيانمنالمدلدجنازتهوحضر

لعململازمأكان،وطلأبهالعملطلبمحبأفاضلاشيغأكان،الصلتى-نعمة43

4695صنةتوفي،قاسيونبسفحالملكعينجدهزاويةنيالوتت

1 or0،)والعمبالصلاحوصفم(To)%.

:التصوففيد-

القالدلنيةالفكريةالتياراتعنبمنأىالاردنشرقىصنطقةتكنلم

دولةوعصرالايربيةالدولةعصرنيالاسلامىالادنىالثرقبلأدشملت

فيوالشامبمصربكثرةانتثرتالقالصوفيةالطرقذلكُمن،الاولىالمماليك

)26؟(.للعبادةحياتهموكرسواالدنياعنأعرضواالذ!هموالمتصوفةالفترةهذه

بالرواب!أحيانأوعرفتالصوفيةيقصدهاالقالأبنيةانشرتالعصرهذاوفي

أعدتالقالرب!الكركمدلةفيفوجدبالخوانقأخرىوأحياناَالزواياأو

الىدختمونالذئالمتصوفةومن)123(.اللهلعبادةوالمنقطمينوالمساكينللفقراء

نذكر:المنطقةهذه

)بكسربالبلاليولعرف،الصوفيالعجلوفيالشسىجضربنعليبنعد-ا

الىرحلثم0575.سنةقبلعجلونببلادولد(.خفيفةلاثمالموحدة

وبنيره،بهفانتفع،الموصلىبكرأباولازم،العمبطلبواشتنلدمشق

مصر،الىضرتهووصلت،فيهالناسعقيدةفحسنتالتصوتنيوبرز

08.ص2ج،الائرةالكواكب،النزى)124(

(pro)2ْهصه2ج(الافىةلكواكبا،انزى

.171ص،القمومبيدالنممعيد:البكي)126(

.171ص9ج،الدرركنز:آجكابن)127(
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وولاهبمصر،السلطنةنائبالشيخوفيسودوناستقدمه0957سنةففي

بالتواضعاشتهروقد.سنةثلأثيننحوبافدام،السعداءسعيدمثيخة

عنهوتوثر.والذكروالتلاوةالعبادةكثيرالهياءشديدوكان،والبذل

كثيراَ،ي!دهكانالبلاليانالعسقلانيحجرابنوذكر،وخوارقكراماتا

وأبدعفيهأجادالذيالدخنعلوماحياءلكتابنحتصره:مصنفاتهومن

أحاديثمنش!ءفيالسول،كتالاصنفكما،تحصيلهعلىالناسفأقبل

فيبديعأنحتصرأوعمل،الشفاءختصروا،الروضةواختصر،،(الرسول

0582سنةفيبالقاهرةوتوفيناهضلابنالئبويةالسيرةوقرض،الفروع

م()28؟(.)1417

الكركي.الراء(وتشديد)بالفاءالفاربابنالمعروفاللهعبدبنابراهيم

والورعالادابابحسنفيهاواشتهر،القاهرةسكن،والعبادالزهادمنكان

م()912(.)1383ء785سنةتوني،والتقوى

اقامتهلطولبالكركىوعرف.الكركىالمغربيالتوزيسلامةبنعد

العلمبطلبكثيراَاشتنلحيثواستوطنها،اليهاقدمفقدبالكرك

مقالةالىداعيةوكان،والتصوفوالمعقولالاصولنيمهر.والتدريس

المعونةقدمممنوكان39(.م()5638ْ()0012)تعربيابنالمتصوفةشيخ

طلبهللسلطنةعودتهوعند،الكركفيسجنعندمابرتوقالظاهرللملك

.952عىأج،ا!اضرةحن:اليوطي-178ص8ج،اللامعالضو:الغاوي()128

028.صاج،الغمرأنباءحبر:ابن)912(

03()sالفتيهالصوفي،الاْندلسالهاتمياللهعبدبنأحمدبنعدبنعلى!نعدعريىبنالد!نمحى

وتنته،القرآنفحنظ5568ضةأضييةالىانتتلئم،0605ضةبرجةولد،الظاهري

والموعلوبندادالتاهرةفدخل،المئرقالىارتحل8955ضةونيوفت!ائا.ضيوخ!اعلى

فيالمذبظاهريكان.5638ضةتونيحقفيمالمبقي.دثقنياضقروأخيرأومكة

منالمدلدصنف،والمرطينالاقباعمنالمدكدله،الاعتقاداتفيالنظرباطق،المبادات

2.،جالرطيبالأندلىغصنمنالطيبنفح:المقري)أنظر:،المكيةالنتوحصفا:الكتب

البوما!اص:أبو-2!-2هص،م6891بروتمادردارعباساحانضتيق

933(.ص6ج،الزاهرة
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-5

)131(

)132(
133()

أرسلبهالاجقاعأرادإذاأنهحق،إكرامهنيوبالغعليهفخلع

الزركشوالكنبوشالذهببال!رجالمطهمالفحلمركوبهمنإليه

سنةنيبالتاهرةتونيوقدالبلقيقاث!يخمعمنازعاتلهوكانت

م()939(.)60583014

الىفمبةجيم(الراءوبعدالمهملة)بفمالعرجافياللهعبدأيىبناللهعبد

با!فرالموصلىبكرأبيالشيخأتباعمنوكان،دثقسكن.عرجانقرلة

فيالهجمنعودتهعندالمنورةبالمدلةوتونيمدةالامويالجامعأوقاف

م()329(.)581815،1سنة

حسبانمنأصلههلالبابنولعرف،الهبافيالثهابهلالبنأحمد

ذلكبعدوارتحلفق!ائها.علىفقرأحلبالىقدمثمبدثقنشاولكنه

الذكر.سالفالبلاليالئمسعنفيهاالتصوتوأخذمصر،الى

وكان،اثطحكثيروصارإليهودعاالوحدةأهلمذهبنيتعمقوقد

وأخيرأ.الدائرةنقطةهوولقولون،اطرائهني!النونأتباعه

انهيدعيوصار،الناسعليهفزدد،للمبادةوانقطعحلبالىعاد

وأنه،تخاطبهالملاثكةوان،بالانبياءيجتمعوأنه،الكائناتعلىمطلع

نفروخالفه،اتباعهفكز،الامورمنذلكغيرالى،الاءالىعرج

توفيحقهكذاوبقيالاكابر،بعضلهفتعصب،عليهوقاموا

م()339(.)58230142سنة

منخرج.العالمالعارفالقانتالمابدالزاهدالعجلوفيحاتمبنعمر

الهرد،عمرالشيخزاويةفيفنزل،الخليلبلدالىوقدمعجلونبلده

ورسالة،والقوتالاحياًيحفظكان.القرآنحفظحقوانعزل

:الغاوي-165ص12ج،الزاهرةالبوم:الهاصنأبو139عى3ج،اللوك:لمترل!ي

.255ص7ج،اللامعلضوء

.92صهج،اللامعالضوء:لخاوي

.241عى2ج،الابقالمصدر:لخاوي
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هذهيحفظحتىالصونييصيرلا:ودقول،المعارتوعوارف،القثيري

فيوأخذ،بهاوأقامحلبالىتوجهثمعبلونالىعاد.الأربعةالكعب

كراماتصاحبأنهوعرف،المنكرعنوالنىبالممروفبالأمرالقيام

لقيهعدمعلىكثيراَيتأسفالمقدص!الدنعزالثيخوكان.ومكاشفات

الىخرجثم،مكةفيجاور.عليهتأسفتماأحدعلىتأسفتما:ويقول

م()31؟(.)5،5841،1سنةببدرومات،الطريقنيفمرض،المدفة

العامريالقادريمنصوربن!فوانبنعليبنهلالبنعدبنعد

فياستقر.عجلونمنالقريبةباعونبقريةعامرب!منالأصلالباعوفي

الفقهاءمنالعديدلازموقد،الجماليةنيبهوصلىالترآنوحنظالتاهرة

بالمدينةوأقامجاور.والخاويالصقلافيحجروابنالبوصيريمنهم

بالصلاحعرف،القاهرةالىعادوأخيرأالمقدسبيتوزار،مدة

1478)3سنةتوني،والخير b AA()مire).

أكابرعندم!ثقفيالعمأخذ،الصونيالعجلوفيابراهيمالصالحالشيخ

فيلهبحانوتوالبزالعطرنييتكسبوكانفيها،والفقهاءالصوفية

.(()136م1151)ء719سنةبدمشقتوفي،لصلاحوابالتقوىعرف.السويقة

وبالحاءالميمواسكانالجيم)بضمالجمحيالاربديالعجلونيالفقعبد

أولياءمنكانبأنهوصفإربد(قرىمنجحىقريةالىنسبةالمهملة

وكانت،مراتعدةدسثقالىتردد،العقيدةصحيحالطريقةحسنالله

سنةجحىببلدتهتوفيفيها،،العلماءلدىخاصةمنزلهَله

Mfrم()379(.)1536ه

.518ص2ح،الجيلالانسةالخبلى)134(

.25ص01ج،اللامعالضوء،الغاوى(135)

.111عىأج،الاصرةالكواكب،النرى)136(

.353ص8ج،الذه!سدرا!،الفلاحأبو()137
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القضاء:في-5

شرقىمنطقةفقهاءمنكبيرجمهورالشاموبلادمصرفيالقضاءمنصبتولى

منهم:نذكرالاردن

المقيريسليمبنعيسىبنموصىبنعيسىبنعليالدينغلأءالقاضى-ا

الثافس.الكركي()138(مفتوحةقافثمالميمبضمالمقيرقريةالى)نممبة

عندمابرقوقالظاهرالملكُوساعد،الكركبمدلنةالسركتابةتولى

الصنيع،ذلكلهعرفالسلطنةالىبرقوقعادفلما،بالكركسجن

المصرية،الديارسكتابةوولاهعليهوخلعواكرمهإليهفاستقدمه

بالقاهرةوتونياالثيغونيةوالخناقاة،الظاهريةالمدرسةنظروولاه

م()93؟(.)49572913سنة

أخو،المقيريسالمبنسليمبنعيمىبنموصىبنعي!ىبنأحمدالقاضى-2

م(،)7421341ءسنةبالكركولدالذكر.السالفعليالد!علأء

اشتنلثم،افتصراتوجامع،المنهاجفحفظ،العمبطلبفيهاواشتفل

وتولىالسبكيتلأصيذمنوالدهوكان،وغيرهوالدهعلىوقرأ،بالفقه

طلبأوالقدسوالقاهرةدمثقالىأحمدالقاض!رحلثمالكركقضاء

تضاءهاتولىحيث.بالكركأخيرأاستقرأنالىفقهائهامنفسمع،للعم

الكركأهاليوأحبهقدرهفعظم،5763سنةنيوالدهموتابعد

قامبالكرلقبرقوقالظاهرسجنفلما،ثمورتهإلاشيئأيفملونلاوكانوا

القاض!استدعىال!لطنةبرقوقتول!فلما.وتألعدهبماعدتهوأخوههو

الدولة،ورجالوالعلماءالفقهاءومعهلاستقبالهوخرج،الكركمنأحمد

المصرية،بالدلارالثافعيةالقضاةقافىمنصبوقلدهوأكرمهعليهفخلع

والحديث،لثافىاباورةالصلاحيةبالمدرسةالنتهتدر!ىأيضأوولاه

.الكركجنويى،الطيلةمنالئرقالىاللآنموجودةتزاللاصنيرةقرية)138(

اج،والأبدانالنفوسنزهةةالميرفيابن-132ص12ج،الزاهرةالنبوم:الهاصأبو()913

.235ص2ج،ا!افرةحن:المحيوطي-892،003عى
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)بالجنابخوطبحتىالدولةفيقدرهارتفعوقد.طولونابنبجامع

قضاءمنعزلثم.القضاةقضاةمنبذلكلهكتبمنأولوهو(.المالي

والخطابة،المقدسبيتالصلاحيةالخانقاةتدريسفيوعينمصر

م(.)10588913سنةفيهاتوفيأنالىهناكوبقي،الأقصبالمسجد

طولزشزة!ناوللم،:السخاويكولوفيه،والحرمةبالعفةوصفوقد

بثءالحمتعمدولا،المصريةوالدياربالكركالقضاءولايته

")0،1(.باطل

عبدالرحمنبنيحيىبنعبداللهبنفىجبنخليفةبنناصربنأحمد

وكان9(،)!اعجلونقرىمنباعونةبقريةولد.الافعىالأصلالباعوني

L.-وا .. Jبتجارةاسشفلحيث،فيهاتاقامالناصرةالىانتقلثمفيهائكأ

أخيهمعانتقلثم.القرآنوحفظ،فيهافنشأأحمدابنهمعهوانتقل،البز

عليه:فحفظ،القضاءنيابةأخوهتقلدحيثصفدالىالصوفياصماعيل

دم!ثقالىقدمثم.وغيرهامالكُابنواًلفية،والاصلىالفرعيالمنهاجين

والحديثوالنحوكالفقه:الملوممنالكثيرعنهمفأخذ،بفقهائهاواتصل

فولاه،برقوقالظاهربهوسع،فيهاوأقامصفدالىعادثم.لهوأجازوا

ولاهم()39571913سنةونيبدمثق.الامويالجامعخطابة

ومهابة،بعفةفيهافباشر،بدم!ثقالافعيةقضاةقاض!منصبالسلطان

بماالجوابفيرجعيريدبماالسلطانيكاتبوكان،كلمةنفوذمعوتصميم

ومنها:دسثقبمدارسوالحديثوالتفسيرالفقهبتدريسقاموقد.يختاره

معلاختلافهالقضاءعنعزلثم،وغيرهماوالركنية،الجوانيةالشامية

-744،749ص3ج،اللوك:المقريري-214ص9ج.الزاتابىتاريخ:الفراتابى()014

،الراهرةالجومالهاص:أبو-29،39صجا،مصرقفاةعنالأصررفعحجر:ابن

-603،اّ.هعىاج،والأبدانالنفوسفرهة:الميرفيابن-26،37صarج

.454ص2ج،الجليلالانس:الح!بلي06،61ص2ج،اللامعالفوء:الخاوكط

،الزمانأهلووفياتمواليدضبطفيالع!وان:النعيمي-277ص4ح،اللوك:المقريري()141

."نحطوط015لوحة
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بيتخطابةنياستقرم()20589913سنةوفيبرقوقا.الصلطان

مرةدسققضاءبرقوقابنفرجاللطانولاه5812سنةوني،المقدس

القضاةقاضمنصبنياستقروأخيرأ.عزلثمفترةفيهاوبقي،ثانية

حيثدمثقالىفعاد،عزلثممدةفبا!ثرها،ا!ريةالديارنيالثنافعية

المثهورة.الباعونيآلأصرةعميدوهوم(14اr)5816شةفيتوني

كتب،جيدونثرنظمله،البكاءكثير،الديانةظاهر،بلينأخطيبأكان

ضعره:منالكثيربخطه

عىهذاغيرعمىوقالتبكترأ!شيبرأتولما

الا!لباسالسوادفانالملوكلباسالبياضفقلت

النسا)2"1(بسوقالنفاقاقليلولكنهصدتتفقالت

حجرفيثأ.الصلتىعباسبنعودبنحسينبنعدبنعباسبنعد-4

فيالقضاءوتولى،دمثقفاتاءعلىالممطلبثم،وهيبةالبرهانخاله

الىورحل،وحماه،وحمصوبعلبكوغزةالقدسقضاء:منهاأماكنعدة

تولىثم.أمرهيتمفلمالمصريةبالديارالمالكيةقضاءفيوسعىالقاهرة

هـ70Aبدسثقوتوفي،عزلثممراتعدةبدمثقالشافعيةقضاء

م()3،؟(.)،014

عث!ر-شابنوهوالقدسقدم.الشافىالحبافيعلويبنسعيدبنسالم

النحوعلومفتلتى،دشقالىارتحلثم،علمائهابعضعلىبهافتفقهش!ة

وغيرها.حجيوالعلاء،كالسبكى:والعلماءالفاتاءمنعددعلىوالفقه

14ج،الزاهرةالنبوم:الهاصأبو'-90صجا،عصرقفاةعنالأصررفع:حجرابن142()

الأصر،رفععلىوالذيل-233-23صا2ج،اللأمعالفو:الغاوي-124ص

عى،دضقتضاة:طولونابن-482ص2ج،الجيلالانس:الهنبلي-1،901.هص

.118،911ص7ج،الذبضذرات:النلاحأبر-122،132

:طولوناش2770ص7ج،اللأمعالضو:الخاوي-1168عى3ج،اللوك:المترروون)143(

.128ص،دثقتفاة
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دمثقالىعادوأخيرأ،البلقيقعلىالفقهوأخذالقاهرةالىرحلثم

سنةمات!أنالىبالبلادالنيابةفيينتقليزلولم،بصرىقضاءفولي

.(م()،،9هـ)8085014

علىالعمأخذ.بال!ماقىوليعرفالافعىالحسبانيعدبنسعدبنقا!صم

حبي،ابنعنالهمنيوناب،والتوقغباثهادةتمانىثم،دمثقفق!اء

سنةوتوني،الأحكامنيمشاهلأ،الجرأةكثيروكان،حمصقضاءوتولى

م()115(.هـ)8271424

عدةوتولىببلدهتفقه،المزواربابنويعرف،المالكىالكركيعليالطء

تولىوقدصرها.وكتابةالكركوقضاءنابلسفيالحسبةمنهامناصب

صنةبالقاهرةتوني،مرةمنأكثرالمقدسبيتقضاءثمغزةقضاء

م()6،؟(.هـ)8850148

ببلدهالعمأخذ،الثافىالعجلوفيالهيويجبريلبنعدبنالقادرعبد

تميزفتهائها.علىالعمفاخذدمشقالىرحلثم،وغيرهالحاويوحنظ

القدسقضاءوتولىقضاءهاتولىثمعبلوننيالهمفيوناببالفضيلة

بلدهالىعادثممدةبهاالحمنيونابالقاهرةالىفرحل،وعزلمدة

م()43؟(.A)146هـ873سنةتوفي.بطالا

تاض!ابنابراهيمالدينبرهانالقاض!بنالوهابعبدالدينتاج

عظمه،المقدسبيتنيالعدولضهودأعيانمنكان،الثافسالصلت

مدينةالىتوجهثم.مدةبالقدسالثهادةتحملوباشروالقضاةالحكام

(مA)146هـ873سنةتونيأنالىالخاصكيةبالمدرسةفأتامالرملة

)148(.الجاموسقبةعندودفن

(iii)1،2ص3ج،للامعالضوءا:لخاويا.

.081عى6ج،بقلااالممدر:لخاويا(041)

.65ص6ج،معللاالضوءا،لخاوىا(641)

.288عى4ج،للامعاالضو،الخاوي(41)7

531.ص2ج،الجليلالانس،الخبلى)148(
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بنعدالقاضيخالالصل!وهيبةبنابراهيمالبرهانبنعدالددنبدر-01

تولىثمبنابلسالهمنيناب،ومربيهالذكرالسالفالصل!عباس

واستنابدث!قالىنقلثممدةبطبكنيالقضاءمنصبتقلدقضاءها.

الأكزيةبالمدرسةدرسبدمثدقإقامتهوأثناءفيهاوالخطابةالحمني

ضة،عث!ر!نحوفيهاواستمرطرابلسقضاءوليثم.الأسديةوم!ثيخة

اشتفلمنأقدمبانهوصف.وطرابالىودثقوبعلبكُبنابلسحدث

1هـ)88681سنةتوفيالأحكامفياليرةجيدكان،بالقضاء i)لهم

جيدمنه:نظم

فتمتعىمقلقياالهنافلكُتقدمهكأعدبلاالحبيبزار

مسمعىفيلفظهجوهروحفظتجالهبهاءنيطرفيصزحت

وأضل!حشايمترلهوجعلتلقدومهالثرىفيخديوفرشت

ع!بفيروصلاوسألتهلهقرىالجفونفينومىونحرت

ومودّع)9"؟(زائرمنبهأهلأمودّعوهوبالمنعقأجابني

سكن،الهنفىالحسبافيالزيناللهعبدبنعدبنأحمدبنالرحمنعبد-11

.وعزلبدمثقالهنفيةقضاءنياستقرثم،فقهائهاعلىالعمواًخذدمثق

م()015(.هـ)7981901سنةتوني

ووليدمثقفياستقر،الثاف!الصلتىالحسينىابراهيمالدقبرهان-12

م()151(.هـ)9191513سنةتونيفيها.القضاءنيابة

.167،168صجاةالمدارستاريخفيالدارس،النعيي)914(

.61ص4ج،اللأمعالضوء،الخاوى(015)

.11صاجا،الاثرةالكواكب،الفزى()151
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)4(

الأدبيةالهركة

الملكُال!لطاناصتترأنمنذالأردنشرقىنيالأدبيةالهركةبدأت

للكركوأتيح.الأل!بيةالكركإمارةمؤس!أالكركفيالأيوبيداودالناصر

الأدليب:أمثالمنهمبالعديدنضهفأحا!،والعلماءالأدباءقبلةتصبحأنبذلدُ

الممروف،الففاريالباقىعبدبناللههبةبناللهنصرالفتحأبوالقضاةفخر

الأمويعليبناسحقبنعليبنابراهيمالأديبوالنحويبصاقةبابن

والثعريةالأدبيةالدراطتداودالناصرباركوقدكئير.وغيرهما)52؟(القرشي

بمدذهبتكثيرةجلةمنهاحصل،النفيةبالكتب،معتياَوكان،الكركني

الهليراجحالاعرأجاز،)53؟(،.فقدالنيةبالجوائزالشعراءيجيزوكان،وفاته

فاجازه،بنابلسوهومرةوامتدحه،درهمألفأربعينقصائدهإحدىعلى

العالمداودالناصرمنالمستفرببالأمرذلكُيكنولم)401(مصريةد!ناربألف

القائل:صوالاعرالأديب

غياهبهداجيوجههعنفانجاب!نسدلالليلوذيلالهبيبزار

جلأببهسرخىليلنامنيداهرفمتقدوالموءصاحبىليفقال

،الزمانمرآةذلل:اليوني!-992ص،التاهرةحضرةحلىنيالراهرةالنبومجد:ابن)152(

اب!تاريخ:الفراتابن184ص13ج،والنهايةالبدايةكثير:ابن-err،128صجا

.95ص7ج،المرات

.\،هصجا،الزمانمرآةذيل:اليونيق(153)

(54s)14هصجا،الابقالمصدر:اليونيق.
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عبائبهمنبضربالزمانجاءلقدالهاقليلفيالضوءترىأما

)155(عقاربهنييبدوالبدرترىأماطلعتهنورمنعاذلايافقلت

الكركنصارىمن،القفبناسحقبنيعتوبالد!قموفقاًيضاَوهناك

جيدأديبأكانك!،اصحيبعةأبيلابنصديقأوكان،القفآلأسةوعميد

اَممربيةإاللنةنيمتميزأ،الأولوأخبارالتاريخعمنيمتمكنأللاض!عارالحفظ

الجيدبالخلىاشت!ر،وفروعهاأصولهابكلجيدةمعرفةوعلىالأدبيةوفنونها

يلحقهولاالأبصارنزهةهوالذيالمنسوبالخلى،ولهفيهقيلحقالممتاز

البر،ديواننيبصرخدكاتبأعملوقد،)56؟(والأمصارالأقطارسائرفيكاتب

إمارتها.ديواننيواشتفلدمثقالىانتقلثم

الباعوفيفرجبنخليفةبنناصربنوعدابراهيم:أيضأالمجالهذانيوبرز

برعفقدابراهيمأما.الذكرسالفالباعوفيناصربنأحمدالقضاةقاف!ضقيقا

نحتصره:مؤلفاتهومنالدليةالعلومنيكفايةالىبالاضافةوالنثرالنظمفي

منخطبديوانو،نظمهمن"شعرديوانDوله"للبوهريالصحاح،لكتاب

خيرالاًالكتابهذاوني،.الفاتنالعذاروصففيالهاتنو،النيث!إنشائه

نحوعلىاشتمل،فاثقةومعان،رائقةجميلةبمقاطيعفيهأتى":السخاوييقول

أمراضتهروقد،.الآخرغيرغريباَمعنىمنهاكلاأودعمقطوعاَوخسينمائة

ذامنازعبغيرالشاصيةالبلادفيالأدبشيخبحقأصبححقالأديبالعالمهذا

والنثر،والتراسلالانثاءفننيوالبراعةالجيدالنظمعلىالاقتداربينجع

:شعرهومن

أتخلقالورىاحرارباخلاقترىكماخلتتقدترافيألم

أتملقلاأملقتإذاوإنيوحامدشكورصباروإني

أتعلقلااللهبنيرفإنيحوائجيمنحاجةليعرصْتوإن

تحلقكالثعورإلاهيفماآلهاونعمةالدنياالىنظرت

(b5 o)9،1صجا،الابقالمصدر:اليولق.

4ج،الزمانمرآةذيل:اليونيقوأنظر:.173ص2ج،الأنباءعيون:أصيبعةأبيابن)156(

صر،312.
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تتفلقملولةأصبحتوقدبسيوصالهمهاماتوشاهدت

أدضأ:وله

عندهمماالناستسلولاعن!دهمماربكاللهسل

)،15(عبدهمتكنولاعبدهوكنالنضىصاهمنتبتشولا

الجامعخطابةمنها،بدمثقالوظائفمنعددنيالباعونيابراهيموتدرج

9(.م()"ههـ)0871465ضةفيبهاوتوني،الباسطيةالخانقاةومصيخة،الأموي

بهانثا،ابراهيمكاخيهبدشقولدفقدالباعونيأحمدبنعدأخوهأما

منعدداَوصنف.وفقهائهاعلمالهاعلىأخيهمعودرصبى،والمن!اجالقرآنفحفظ

اليمةفيهنظمالذي"الحبيبسيرةنياللبيبمنحة":كتابمنهاالمؤلفات

الملوكتاريخنيالظرفاء،تحفةوكتابالثعرمنبيتألفمنبأكثرالنبوية

عدةتقلد.لهابنوفاةبعدألفهالذي،الأحزان"!نابيعوكتاب،والخلفاء

ولدهرثاءفيقولهضمرهروائعومن-الأمويبالجامعوخطب،بدسثمقوظائف

هد:

باصهاالهياةصراتومضتاللقاعزقدكانإنأعداَ

تبرهافيأعظمىفلتبكين!كُأمتوإنحييتمافلأبكينك

م()95؟(.هـ)8711466سنةبدثقوتوني

مودالأديبالثاعرالأولىالمماليكدولةعصرفيعبلونضمراءأبرزومن

الوصفيةأشمارهبرقةامتازوقدم(هـ)7341333ضةتونيالمبلونيطيابن

:شعرهومن،النضنيالتاثيرعلىوالقدرة

الضرجمننهوىالذينجدوماالدعجذيالوسنانالفتانبالناظر

.01-13ص!العتياننظم:اليوطى)701(

.26صجا،اللامعالضو:الخاوى-26صجا،الصاقيالمنهلالهاص:ابو)158(

(95i)411عى7ج،اللأمعالضوء:الخاوي.
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البهجالروضةزهرحسنالىانظرحرجمنالوقتفيفمانديمي!اقم

)016(الهزجالطالرهذاترنمواسع

هـ(825)تالكركيالكاس!الثهابأحمدالشاعرنذكرالكركشمراءومن

وقدبالخليلالتوقيعثم،الكركسكاتبمنصبتولىوالذيم(،)1422

كا)161(.كثيرنظملهجيداَشاعرأ"كانبانهالسخاويوصفه

بنيوصفبنتعائ!ثة:نذكرالثانيةالمماليكُدولةعصرفيبالثعراثتهروممن

علمائهاعلىالعمتلقتحيثدمشقنيلأت،بالباعونيةالمعروفةناصربنأحمد

حظأونالتفيهاالعلماءكبارعلىالعمفاخذت،القاهرةالىرحلتثم،وفقهائها

والتدريمى.بالافتاءوأجيزتمنهوافرأ

نذكرمصنفاتعدةلها(العاملةالعالمةالأريبةالصالحة)الشيخةبأنهاوصفت

بحرفيالنائضودر،المنيفةوالآثارالثريفةوالملأمح،الحنفىالفتحمنها:

العليةالمنازلفيالخفيةوالاشارات،رائيةقصيدةوهووالخصائصالمعجزات

لخصتوأرجوزة،للهرويالسائر!منازلفيهااختصرتشعريةأرجوزةوهي

للسخاوي(.الهبيبعلىالصلاةفيالبديع)القولفيها

شعرها:ومن

تختاروماتشتىكلمافيهادمشقفيالطرفنزه

الأنهارتحتهامنتجريكيففتأملنجسةالاْرضفيهى

الأقماروجو!امنأشرقتقصركلربوعهانيصماآ

الأوتارنطقهاعشدخرجتصارخاتبيشهاوتناغيك

وديارمشيدةوقصورزلالوماءروضةكلها

هـ229سنةوتوفيت،المماليكُاللاطينلدىخاصةمنزلةلهاكانت

م()62؟(.'1101

.49صهج،الكامنةالدررحبر:ابن)016(

.258ص2ج،اللأمعالضوء:الخاوي()161

I-ااصا8ج،الذبضذرات،النلاحأبو)162( I r.
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الدمث!تى،الشافس،عدبنموسىبنأحمدبنعليالهسنأبوالدئوعلأء

7Aضةبالثوبكولد O،مؤذناَكان،علمائهاعلىالمموأخذدثقفيونثاهـ

منيثتهر،لمشمرديوانلهشاعرأبارعاَفاضلاكانبانهوصف.الأمويبالجامع

:شعره

باصرهوعينعميتوبصائرمتقاصرهومدةلطولأمر

الآخرهديارالىالرحيللربصابرهويحكُننىيامتىفإلى

آخرهعمريخيرإلمحطفاجمل

بدائمليسمولايياوسواكحالمكلذةالدنيمافيفالعيش

راحماكرمفأفترحمت"فلئنجازمبأمرمرجضاوإليك

زاهرهإلمحطياجودكوبحار

وجدقيالشبابجهلفيوعصيتجدتيأبلىالدهرإنربيا

ووحدتيالقبورنيمبي!آنسمدتيمنبقيماتضرمفإذا

ناخرهتبقىحينعظامىوارحم

آثامهنمتحقلهوهنيأعوامهمضتمنترحمكلنتان

أيامهالذيالمسيكينفاناومرامهرجاؤهمشكُوالعفو

متواترهغدتباوزارولت

وآلهالوجودسروعدجلالهوعزالباقيفبوجهك

مآلهعندباللطفوتولهبحالهالعليمأنتبمنرفقأ

الاَخرهوربالدنيامالكيا

هـ379سنةفيهاوتونيدشقمدينةفيبالتجارةالدتعلاءاضتفل

م()63؟(.)0153

223.،222ص8ج،الذهبضدرات.النلاحأبو)163(
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)5(

العقليةالعلوم

علمعلىوتشتملالتطبيقيةالمحرفةمنألوانأيفمضخمإطارالعقليةالعلوم

فيالعلومهذهوكانت.والهندسةوالفلسفةوالفلكوالرياضياتوالصيدلةالطب

يجمعونالملماءكانمافكثيرا،وثيقأارتباطأبينهافيهاترتب!الوصطىالعصور

واحد،آننيالدينيةوالعلوموالفلفةوالصيدلةالطببينالموسوعةمعارفهمفي

منذالأل!بيالعصرفيالثامبلادنيالعقليةللدراساتهامأمركزأالكركوكانت

م!احبالأشرفالملكُالسلطانحاربهاأنوبعدإمارتهاداودالناصرتولىأن

المالمالطبيةالملوممجالنيالكركنيالرئاسةإليهأسندتمنوأولدصثق)"6؟(.

الناصرمنبتثجيعهـ(652)تالخسروشاسالحميدعب!دالد!شسىالأجل

الخسروشاسالد!شمسالىيترددكاناًنه،:العبريابنذكرفقد،نفسهداود

الىوصلإذاوكان،سيناءبنعليأبيلث!يخالحكمةعيونكئابعليهيقرأ

والمماليكالحثمممنمعهمنالىأو،الخسروشاهىمنزلبهاال!الهلةرأس

بابالىويجيءبمنديلملتفأإبطهتحتكتابهويأخذويترجلمكانهمليقفوا

يمكنولميقومثم،لهخطرعماويالويقرأويدخللهفيفتحويقرعهالحكيم

فوصله،الرازيتلميذالخسروشاهيإليهانقطعوقد165(.)،القياممناالثيخ

)11-1(291..Recueildes historiens des croisades. .H Orientaux, vol.,4 P

09.ص،أيوببقمأمون:بدويأحمدأحمد

.254عى،الدولنحتصرتار!خ:المبريا!ن())01-
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علمهومنمالهمناستفادإليه،انتمىمنكلوكذلك،جةبأموالالناءس

،)166(.أدبهومنمالهمنياخذ:تيلك!معهفكانوا

أعةافىإأموضوغالمنطتةفينبغالطبيةالملومأعقابالهذاوني

عصرنيالبلادأصابتهالذيالهضاريالازدهارفيالأثرأبمدلهاكانضخصيات

:الشخصياتهذهلأبرزعرضيليوفياالأولىالمماليكُدولة

.الكركنصارىمن:القفبناصحقبنلعتوببنالفرجأبوالهكيم-أ

سنةبالكركولد.الذكرال!الفاسحقبنيعقوبالكاتبالأديبوابن

أبوهوكانرجالها،علىالعلوموتلقىفيهافنشام(،هـ)0631232

علىالعمليأخذإليهفدفعهالمثهور،ا!بيباصيبعةأبيلابنصديقأ

،لأبقراطالمعرفةومقدمةوالنضول،حنينمسائلحفظأعليهفترأ،يديه

الأسقامأقامبهعرفماالرازيبكرأبيكتبمنالملاجنيعليهوقرأ

دثقفيالعموأخذ.صنرهمننجابةالنرجأبوأظ!روقد،وعلأجها

الحميدعبدالد-ئشسىالثصيخ:صنهمفذكروأطبائهاحكمائهافحولعلى

وقرأ،المرضىالد!مؤيدعلىاقليدسكمابترأكما،الخسروشاهى

الد-!وموفق،المنفاخبنالد-ئنجمالحكيمعلىالطبصاعةفيأيضاَ

قلعةفيخدمالطبيةالعلومفيتحصيلهاستكملولما.السامرييعقوب

ودرّس،قلعتهانيوخدمدم!ثقالىعادثمسنينعدةبهاوأقام،عجلون

عديدةمؤلفاتإليهوتنسبالطلابمنكثيرعنهفأخذدضقفيالطب

منالكلياتشرحو،،مجلداتأربعةني،الطبفيالاني،كنابمنها:

"لأبقراطالفصولشرحو*،مجلداتستةني"سيناءلابنالقانونكئاب

جامع"كنابوألف"الصحةحف!في،مقالةصنفكمابحلدينني

و"صرح،،القانونثالثعلىو،حواشىواحدجملدفي،الفرض

العمدة"كنابثم.تغلم"المغربيةالمباحثو،.تتملممودةكاالاشارات

يذكر،وعملعمكتابوهو،مقالةعثصرينويتضن"الجراحصاعةفي

.148صأجةالرمارمرآةذيل:اليونيق)166(
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ماوجغ،والجروح،والكسور،وأنوا!اوالأورام،الأعضاءتثصريحفيه

شكافقد،وبعد:يقولالكتابهذامقدمةوفي:الجرائحىإليهيحتاج

هذهبامرالننهذاأرباباهقامتلةزمانناجرائحيةبعضإليَّ

المراهم،بعضتركيبسوىيعرفلممنهمواحدأوان،الصناعة

المرضهذاماساثلسالهلووأنه،بعضالىبعضهامنردامهاوإضافة

منواحدكلقوةوما،المداواةبهذهتداويهولم،سببهوماتعالجهالذي

هيتستممللاولم،المفرداتهذهتركيبفيالفائدةومامفردا!ها،

معلمىرأيت:يقولأفهسوىذلكعنيجيبهماعندهيكنلم،بمفردها

بدفلا،زائدخطاوهذا...فاستعملهاالصورةهذهمثلفييشمملهاوص

هـ685سنةدثقفيالقفابنوتوني")67؟(يعالجهمامعرفةمنللمعالج

الحكيمالمالمفيهوافتقدواوتلأصيذهطلابهفبكاهم()68؟(.)1286

منها:نذكربابياتالمنجمبكرأبوالد-شسيفرثاه،زمانهأوحدي

بالمطبوالهدالحجىركنرميتوالحرببالويلأتىقدمأتمايا

التمبنيبالأفعالعنكوعوضواقاطبةالطبعلمطلابأيتمت

الطلبفيلبادرناكذاككانلوأنضنانفديكنجانعليناحق

حببفيالتحقيقعنقومأقواللخفعناالقفابنيادرثأبعد

حسبذيغيرلخؤونإذأإنيومدرسةدرسفيالاَنأطمعأ

ذوىوأضح!رهينالحتفنيالتربا)969(!ناكانعلمكهفعلىلهني

التف،بناسحقبنيعتوببنمضورأبوالد!سديدالأجلالحكيم-2

القفبنيعقوببنالفرجابيالعظيمالحكيموابن،الكرلىُنصارىمن

الطماءمنغيرهعلىأخذهكماأبيهعلىالطبعمأخذ.الذكرالالف

بالكركعليهقرأجث،الخ!روشاهىالد!نشمسالامامصنهمنذكر

،13565،اند،أبادحيدر،المفانيةالمعارتدائرةمطبمة،الجراحةفيالعمدة:القفابن()167

2.صاج

274.،273ص2ج،الأنباءعيونأصيمة:أرابن)168(

313.ص،ج،الزمانمرآةذول:اليونبق)916(

802

http://www.al-maktabeh.com



فيمتميز،الملماءأعيانمنبانهوصفوقد.الحكميةالملوممنكثيرأ

وقام،داودالناصرالملكبهاستأثر.لفصولهامتقن،وعم!االطبصناعة

فيعليهمعتمدأ،عندهمكيناَثقتهموضعوكان،بالكركصحبتهني

2؟(.)ْتونيأنالىفيهاوأقامدصثققدمألامهآخروفي.الطبصناعة

الطببعلومعاردأكان:الث!وبكىالطبيبابراهيمبنتوماالدكأعلم-3

وتد".حنينمائل،اختصارفله،فيهصنفحقصنعتهنيمتمكناَ

أطبائهمنوأصبح،قلاوونبنعدالناصرالملكُاللطانبهاختص

72سنةبالقاهرةوتونيالمقربين i1324(هـ.)م()319

زاولوقد،الطبفيجم!ارتهعرف:الثوبكىالطبيب*سفالد-شجال-نا

م()122(.هـ)7720137شةتوفيحيثالقاهرةفيصنته

سليانبنل!سفمنهمالعلماءكبارمنعددنبغالكيمياءعمبحالوفي

،الكيصياءعمال!توصلأنهوادعى،الثامبلادفيصيتهذاعالذي،الكركى

الرصاصوعلىذهباَ،فيصيرالنحاسعلىقليلهدوضعالذيالاكسيروهو

عنه.أفرجثمباعتقالهفأمركثيرأمالالهفأتلفصفدبنائبفاتصلفضة)739(.

همتجاربهصدقاثباتي!تْطعلمولمادمثقنائبتنكزالأميرقصدوعندئذ

فأرسل،بالقاهرةقلاوونبنعدالناصرالسلطانالىومعلأمرهأنإلا.بقتله

مكانأ،لهوأفردراتبألهوأجرى،عليهوخلعبهفاجتمع،البر-علىي!تدعيه

الاَلات،استدعىثم.بدارهفنزل،الاقيبكتمرالد-ئسيفالأميرالىوسلمه

نيالتجربةوأجرىوالصاغةالأمراءمنوعددأالضربداررئيسوأحضر

علىوضعهاثم،والفضةوالقصديربالنحاسملأهابوتقةفأحضر،اللطانحضرة

ثم،النارعلىوحركها،الزئبقمنشيئأعلي!األقىثم،الجميعذابحقالنار

.216ص2ج،الاْنباهعون:أميبمةأبيابى)017(

.Irص2ج،الكانةالدررحبر:ابن)171(

.491ص3ج،اللوك:المتريري()172

.314ص1ج،الأثرخلاصة:الهبى)173(
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فلم)"13(.مثقالألفزنتهايكونامكأجودذهبسبيكةهىفإذاأماعمأفركا

وصارأمرهفاشتهر.شيةخلمةعليهفخلع،بهوأعجب!دقهفياللطانيثك

طدبثم.كثيراَمالاَمنهموحصعل،ويخدمونهإليهيتقربونالناصرحاضيةغالب

منالزئبقاللطانفطلبوزثبقأ،افلورياوذهبأ،مصفاةفضةالسلطانمن

وأخذ،الزئبقمنالاسعندماجيعواستنفذ،والاسكندريةومصرالقاهرة

فانعم،صنعتهمنأغاوادعى،دلهنارألفللسلطانأحضرثمالذهبمنكمية

نيطمعا،أموالهمأخذنيي!ألونهالناسمنعدةوأتاه.ثانيةعليهوخلعبهاعليه

منطلب،سينفاًمرهاًنصعرولمامنها.يغنيهمأوالصنعةيفيدهمأن

لهفاذن.صناعتهفييستعملهاخا!ةحثائشلاحضارالكركالىالسفرالسلطان

صمته،وتيلبإكرامهوالكركغزةناثبالىوكتب،يحفظهمنممهوأرسل

فارسل.هـواختفى731سنةرمضانفيفهربكذبهاتضحعودتهوعند

اخيمفيعليهالقبضفالقي،عنهبالبحثوالولاةالنوابجميعالىالسلطان

رسمثم،ثديدأضرباَبضربهالسلطانفأمرالقاهرةالىوأحضر،مصربصعيد

م()125(."11هـ)73131سنةالحجةذي3!ايةفيفمات.بتسميره

ا!ئسأإ!لأإ!!صصئخلابرٌ!ر لم*

،5"،4

ءئق"لم،
مي.

ؤأآلأسرقيح!قبُىكيم!

طتنأ1

م!ج!

.321ص2ج،اللوك:المتروري-،نحطوط"501لوحة31ج،الاربفهالة:الوروي()174

(75I)2ج،اليلوك:المقرروي-+ضطوط،501،601لوحة3جا،الاربنهاكة:النويري

331.صهج،الكامنةالدررحبر:ابن-32،322،334اص
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السَادل!لفَص!لا

ا!قَةفيافالمجةالَاثَر

لد!نية:االاَثار-ا

بعبلون.الجامعالمبد

المدنية:الآثار-2

.ماتالهما-أ

.الخانات-ب

(.العقبة)تلعةالمقبةحان-1

الحا.ح!ن-2

القطرانة.حان-3

)ضبعة(.قيادحان-,

افرك!هةالاَثار-3

اثوبك.تلعة-1

الكرلىُ.تلعة-2

عبلون.تلمة-3
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)1(

ينيةلدارثاصلاَ

دولةعصرفيالأردنشرقيمنطقةبهازخرتالقالمنثآتألوفمن

الاَخروالبعض،مدنيوالبعضديقبعضهاضئيلةآئارإلايتبقلمالماليك

الباتية.الآثارلأهمعرضيليوفيها،حربي

بعجلون:الجامعالمصجد

ضنداودالناداالأاللطانتحتعجلونمد!ة؟نت-

(مهـ)6431246سنةاْأ-لك-ْ،ْدةالأالكركإمارة

عصي!شقأن-!تالىقلعتهاصاحب.-بنالدينسيفجثلااتى

أوربالدنجصينالصا!اعلططعةفىديخيرلوأعلن،داودالناصرعكللىالطات

منعليهتث!تملكانتسامعالصالحأعفنوابآلنروبهآف!،مصرصاح!

للاءالأميرمججلونلقلعةاحورلصاالمكَرتببرنحدئذو-الما)؟(.الذل!ئر

كاليكه!قومعه3يافاستقرالصالج!،البنَدقدااللهايدكيزهـبنرِعبدِالدين

لكجلونحا!-فىأ،لعد)2(ف!أَصلطاآص!بحالذيبيبرساللملوكتجم

نيعجليمناستقصوعندما.اهلهاوعيهلىا!لدلخةعلىلتعرف%تلهوأتيحسيده

سجدهاببناءم(هـ)6451247سشةِفيأمر،أل!بالد-!نجمالميالحالملدُيد

)1(

)2(

،98ص3ج،الخطيرةالاعلأقشداد:ابن-994ص8ج،الزمانمرآة:الجوزيبنجلى

.،نحطوط085لوحة27ج"الاربنهاية:يانوكل

.262ص4ج،الزسانمرآةذلى:الوني!
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الإسلاميةالاَثارتمماًرشيفصعجلونمدينةنيالجامعللمجدتخطيطيريمم

الأردنيةالأوتاتبوزارة

!

**-برء*!أآَء***آءص
*3أَصص3311ص

ا*ء

2*11هر!11

ء3ِ*أاصص**11صص3!
311*11!

كأ"-------ء--------ت-!أإ*==--

ص-------3*!---ب*!اصا*
ص*صص11!

*أَء"اأ**!!َأ.برء**

ص3*أأي**أاص**

إ!3َا!311ء

-------"لأ-----ثلأ-ى=------

!*ص%َا*

ي!7*3*!ه!ي*

**ض!ت-أ*إ*!ته!صأإاأث*كأ*ي
--أ---------!*-

*--11*--
*!أَصَا!*أَصا*!

صِأ!*اءَإ**ا,***

---------في*ب--=---ا!لا-------،!ي

اص!*اء*ا
*صص11*ص11**صَا

ص!3اأ!3َ11*اَص
*أا!11َ**َا

ء1َ3!11صص3

*1)أ!َك أ!ء
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بيتأبوابأحدنرقالموجودةالتأسيسيةاللوحةذلدُعلىتدلكما،الجامع

أقياجاصينأحدصالجامعوهذا.الع!دذلكُفيمئذنةللصجديكنولمالصلاة

بنتنكزالد-!سيفالأميريدعلىأقيمالثانيأنالىالمصادرتثميرعبلونفي

!للمالجامعهذاكانوإنهـ(،vt1)تدثق)3(نائبالحامىاللهعبد

منه.أثرأيإلينا

لهودانت،الصلطنةعلىالاستيلاءمنبيبرسالظاكلالملكُتمكنوعندما

الوتتمنحينأفيهابالاقامةنعمال!عجلونمدكةلسلم،اثماموبلأدمصر

لأهلهاحبهشتعبيرأبصاتهفيهايتركأننييترددلمولذلك.أضاذهصبةفي

وماالجامعصجدهاالىصومعةببناءم(هـ)6621263شةفيأمرهفاصعدر

نيالثروعتار!ختسبلالصومعةجدارعلىالمثبتةالتاسيسيةاللوحةزالت

البناء.

82نيعبلونمدفةاجتاحقلاوونبنعدالناعرالملكُاللطانع!دوفي

أصاقمنكبيرةأجزاءوهدمجارفايلم(أrYA)هـYYAسنةالقمدةذو
!"

جامعسمولم،وخارجهاالمد!ةبداخلعديدةفثآتواتلف،وقياسماالمدلخة

الثرقيوالبابالقبليالرواقهدمنيتسببشدالعيلهذامنعبلون

نيماعلىالجامع،وتفوهدم،الجامع!ارةطرتهنيجرفكماللبامع)4(.

الطينعمهحاملأ،الصلاةبيتااليلواقتحم")5(والبضائعالأمتمةمن

بريممبهالمطقةالقنادللالىالجامعداخلالماءارتفاعبلغحق،والأخثاب

بناءبإعادةقلاوونبنعدالناصرالملكُاللطانبادرولذلكليلا)6(.الاضاءة

)3(

4()

)5(

)6(

نجابلىوجماحبمندسارضان:ضماانمبلادفيالحد!دةالأوقاتببناءالاْميرهذاعرتوقد

ورباط،بالتدسوظنتاةومدرصة،ودثقبالتدسحدثودار،بدثقوجامعوعبلون

بصندبإرضانهعلىوتنماعبلونمد!ةنيوتارلة،الأقصالمبدعلىصقيتوصق

87ص)،ج،وان!ا!ةكةالبدا:كيمابن،ضطورو،09لوحة13ج،الاربلآنا:)النوكلي

.(158ص9ج،الزاكلةافبوم:الهاصأبو

.،نحطوط095لوحة13ج،الاربنهاكة:يانوكل

.،فطورو،19لوحةrجا،الاركبناة:الوهـي

الملأحق.نيالبلهذاوصفأنظر
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تاصشيةلوحةعلىذلكوأثبتوالطهارةالقبلىورواتللبامعالشرقيالمدخل

م(.هـ)7321331شةتاريختحملالجامحصننياليومنثاهدها

الىالصاعديارعلىتقرلجأاطليةالمدصةمنتصفنيمععبلون-وجامع

لثتملاذالأردنفيالباقيةالجاسةالم!ماجدأقدممنويعتبر.عجلونقلمة

والمملوكية.الأيوبيةالدولتينعصرالىتاريحفالروجعممماريةعاصرعلىبنيانه

بناءبقأنهعلىيدلمما،المسيحيةللتأثيراتفيهاًثرلااسلامىبناءوالجامع

نأكماتديمةكيسةأنقاضعلىولاكنيسةنطاقداخللايبنلموأنه،جديداً

للصلاةبيتعلىفيشتمل،الجاسةللمساجدالقديمالنظاميتبعالجامعتخطيط

والجنوبيةوالث!عاليةالث!رقيةجهاتهالىمجنباتثلاثةحولهيدورمستطيلوصحن

Yسنةسيلعقبل!دموالميضأةوالجنوبيةالثصرقيةالهنبةتعرضتوقد 2 Aهـثم

للجامعالثرقيالمدخلذلكفيبمابنيتهمنوَهِيَمابنيانعدالناصرأعاد

مكانهماوأقيمللهدمالث!رتيةوالمحنبةصحديثأتعرضالمدخلهذاانوالظاهر

لدائرةمكاتبلحلوها،التجاريةافازنمنعددعلىليثتملحديثبناء

عيب،مدخلالواجهاتانسقعلى؟نتالمجدواجهةاًنشكُولا.حكومية

الأبيضاللونانفيهايتناوبمتعاشقةحجريةسنجاتمنيتألفعقديملوه

افرّمالنحاسمنصفائحتك!يوهخشيوبابجميلزخرفيشكلعلى،والأسود

تحتويه؟انداخلهذهو؟نتالاتقاننيالنايةبلفتوهندسيةنباتيةبنقوش

الاسلأمي،للفنمتحفأوالكمالالج!المنكبيرأحدأبلنتونقوشزخارفمن

علىأشرفوقد)7(.الصلاةلبيوتضدماتباعتبار!اكبيرأبهاالاهقاموكان

وماالاخنافيعدالدينتاجعجلونقاض!والطهارةوالرواقينالمدخلبناء

متامةفيهالث!روعوتارلخالترميمأعالعليهاصجلتال!الانثائيةاللوحةزالت

نأبعدعشوائيةبطريقةاال!جد!حننيمثبتةالحجارةمنمجموعةعلىاليوم

يلي:كماقرأتماالقالكنابةونص،المدخلعلىالأصلىموضعهامنانتزعت

الحمارةفئنيالجمايةالقيمطلم:العزروعبد-991ص،القاهرةيرةلي!بول:ضانلى)7(

الممارة:محطالد!كمال-40ص،الطرزتاركخ:يرتأحمدأحمد-16عى،الاطية

.78ص،ميةالاط
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واليومباللهآمنشاللهمماجد!مرإنما.حيمارالرحمناللهبم

نأأولثكُفصى،اللهإلايخشولمالزكاةوآتىالصلاةوأتامالاَخر

القضاةقاض!ألمامفيالمباركالبابهذاجددالمهتد!ن!نيكونوا

الد!نتاجالتاف!مولانابأمرالهروصةباثامالاخنافيالدتعم

الهجرةمنوسبممائةوثلأثيناثنينسنةبمبلونآاولالاخنائيعد

)8(.ا!مدليةالنبوية

فيروعىأنهللاحظالصلاةبيتالىالجامعصحنمنالمرءيدلفوعندما

منطقةنيتقعفمجلونالمناخطبيعةحبنيتهللاءمأنالصلاةبيتصطحبنيان

ويمكن.الانغلاقالىأتربنحوعلىالصلاةبيتكانولذلكباردةجبلية

فيالمداخلحددوقدالثرقيالجدارفيتنفتحأبوابثلاثةمنإليهالدخول

به)9(.ولمتباركوناثاميونبهلغفاءلكانالعددهذالأنبثلاثةالمساجدصظم

الىالثرقمنعرضأالممتدةالثلاثالبلاطاتاحدىالىمنهابابكلويؤدي

الصلاةلبيتالرئيسيالمدخلالأوس!البابولمتبرالقبلةجداربحذاءالنرب

أرضيةعنالمدخلهذاولرتفعالفرسحذوةشكلعلىمتباوزعقدولعلوه

والبابان.الداخلالىللوصولالدرجاتابعضىارتقاءمنبدفلا،الصلاةبيت

ستطيلشكلعلىو!هماجنوبوالىالمدخلهذاشمالالى!عانالاَخران

093ارتفاعهفيبلغالثطليالبابأماسمتقيمة(.اسكفة)أوصتقيمعتبيعلوه

تأسشلوحةيمثلكنابيأنقثأالمتقيمةاسكفتهفوقاويحمل.سم115ؤعرضهسم

نصه:ماقرأت،الصلاةبيت

باللهآمنمناللهس!اجدلعمرإنما،الرحيمالرحمنالله،بسم

فصمىاللهإلايحش.ولمالزكاةوآتىالصلاةوأقامالآخرواليوم

إلىالفتيرالعبدوأعمرأنشأماهذا.المهتد-شمنيكونواأنأولئدُ

أيضآ:انصوانظر)8(

(9)

,Combe,Sauvaget, wiet

12..Repertoirechronologique 'd epigraphie Arabe, vol.,15 P

.237ص:العمارةتاردخالجواد:عبدأحمدتويخق
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الحميديلرسفبندعماشبنعمروغرانهعفوهالراجيرحمته

أبوالصالحالملكُاللطان!ولاناأيامفي،النجمىالصالحيالملكي

لهاللهجع،المؤمنينأميرخليلبنألوبوالدنياالد!ننجمالمكارم

الآخرةجادىضرمنالأخيرالمشرفيوذلكُ،والآخرةالدنياخير

.،تعالىاللهأ،بهو!ظئةوأربعينخسلنةالمبارك

وعرضهمترا9027َالداخلمنطولهسبلغالثمكلصتطيلالصلاةوبيت

القائمالأسطوانأعلىنيالأولى،نافذتانالقبلةجدارمنولفتح،مترأ9014

ت!سم.المنبرغربيالأخيرالأسطوانأعلىفيوالثانية،الهرابأسطوانشرتي

وتعلو،أسطوانأعثركةالىالصلاةبيتفيالثلأثة)9ْ(العرضيةالبلأطات

الدعائممنمفوتبين!افياالبلاطاتوفصل.متعارضةتبواتاالأساطينهذه

مترتننحووارتفاع!ا،صم08الواحدةظعفىل،،نيةعددهاالضخمةالمربمة

العقدويصتند،مدببةعقودمنهاتنبت،القبلةلجدارموازلةصفوفأأتيمت

سقفولرتفع،نضهبالجدارملتصقةدعيمةعلىالأربعالجهاتكلنيالأخير

الدعمات.هذهنرقااالمجد

فتصفه.عندالأوس!البلاطوتملوافراببلاطةفتتصدرالهرابتبةأما

القبةخوذةوترتكز.النربمنوأسطوانانالثرقمنأسطوانانيجنحهابحيث

قاعدةتكونال!الأربمةالضخمةالدعائمأركانفيتائمةضرنصات)91(على

والهاظالشودشصفبينأوالشود،منصنينبينا!صورةالاحةعنعبارة:البلاطة)01(

عبلونجامعفيالنحوهذاعلىالبلاطاتوتوزء83(.ص،القاكلةجرة:لينبول)ضانلى

دثق.جاحفيتوز*يماثل

جمالىأي)ضرفص(الريةالكلمةمن،خوزةأنهاالظنواغلبضردهاالمترنمات:)11(

كلمةالاْورويةاللناتنيالزخريخةالظاهرةهذ.علىوطلق)المتربص(،أوالترفماء

!رتوقد،الاطميالننفيالجمالمظاهرأضىالمترنصاتزخارتوتمتبر3.أوللطعا

أر"نأحدتحتلضوصةجوفةشكلعلىالاطفيالمصرفيفارسفيمرةلأولالمترفمات

كقالىثمشنةالىالمربعةالقاعدةقو!لعلىقصردورهاو،ن.للتبةالمربمةالقاعدة

وخطوط!ا،شحنياتهافتعتدت،المترفداتهذ.الإطمطورئم.التبةخوزةعليهتتومدائري

روحتبلذةالننىوتنمرالنظراليماتجذببد!ةزخريخةعورأواضذتأض!لهافتوعت

،ِالاطميالنن:صزوقالحزووعدعد-152عى،الاطمتون:حنمد)زكي
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لفذصنيرةنوافذأربعالمقرنصاتدائرةبهاوأعقالقبةعنقنيوتنفتحالقبة

نقوشبقالماالقبةرقبةحولنلاحظأننابالذكرالجدلرومن.خلالهامنالضوء

نباتيةوفروعنخيليةوحمراأنصافمنتتكونالنباتيةالزخارفوبعضكنابية

نلأحظكما،الحديثالأبيضالطلاءطبقةتحتطمتولكنها،ورديةوصرر

منبهاطلاطليبوضمهوالجامع.القبلةجدارعلىالكتابيةالنقوشآ،رأيضأ

تكادلاالهديثالطلاءطبقةتحتالمطموسةالأطيةزخارفهأنإذالزخرفة

تبرزلاالخارجمنوالقبةضأ.مؤسفأمروصالطلاءهذاخلالمنتبدو

ال!الرشيقةنظيراتهاتخالفذلكفيوهى،ارتفاع!اوظةعنقهالقصركميرأ

للقبابالأولىالناذجتمثلالقبةهذهأنوالظاكل.المملوكىالعصرالىترجع

بالرشاقةتتموأصبحت،المماليكدولةعصرنيتطورتال!الاسلامية

فيأمالداخلفيصواءالأنيقةالزخرفيةكيواتهاالىبالاضافةوالتناسق

)2؟(.الخارج

محرابوص،الهرابقبةمواجهةنيالقبلةجدارفيتوسلىالهرابأما

عمودانواجهتهعندبهويحف،!مم016وعرضهم3فتحتهطولتبلغمجوف

الممروفومن.الكلبسيطةهندسيةزخارفتزتتاجفهماكل!لوصفيران

اكتظتولكنها،الفاطميةالدولةنيمبطة!نتالاسلأميةالتيجانأن

التيجانهذه.ومنوالمملوكيةالأيوبيةالدولتينعصرنيوالتنميقبالزخرفة

وهذا)13(،ةبالقاصأورلاالدشنجمالصالحقبةمحرابنيتثاهدهاتيمةنماذج

الىولف!تصب.البحثموضوععبلونصجدببناءأمرالذيصنفهال!لطان

.البناءحديثأنهوالظاكلدرجاتنظمنلتكونالبناءمنمنبرالهرابيمين

صنيرةغرفشكلعلىخلواتثلاثاالصلاةبيتمنالثماليةالبلاطةوتثنل

.مترأ2502*2ات!اعهامتوص!

ارنست-17،18ص،الاسلأميةالممارةفنفيالجمايةالتيم:سالمالعز!زعبد-،18عى

011(.ص،الاطيةافون:كونل

.-154ا53ص،طمالإتون:حنعدزكي:نظرأعمانوا،أوتطورهاسلأيةالإالتبابعن()12

،الحمارةتار!خالجواد:عبدأحمدتويخق:وأنظر،09صالآ"ر،التار!:بالوطعبدعن)13(

.مر،236
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الئ!رتيةتعرضت،مجنباتثلاثبهتحفاثكلفمتطيلانجامعصحنأما

ابنبةمنتبقىفياويوجد.بناؤهاأعيدهـثم728سنةفيلالدموالجنوبية

والوصطى،م315وعرضهام910فهاالنربيةطوللجلغغرفثلأثالث!مالية

هذهوأمام.م2وعرض!ام3فطو"الثرتيةأما،م3وعرضهام،حواليفى"

الاحةوهذه،م8وعرض!ام12طو"للفضاءمكثوفةساحةالثلاثالغرت

وأللتدريساضملتر!النرفهذهأنوأرى.المسجدصنبقيةعنمرتفمة

الجنوبيالركننيالداخليارالىالجامعيضأةوتقع.الجامعتومةلاقامة

نأالجوامعفيالمعتاداذالعهد،حدلخةأحهاوالظاكل،الصحنمنالشرقي

التجديداتاأعمالأناعتقاديوني،قبةتعلو!افيارةاًونررةناالصحنلغوس!

منالمتبقيالمكثوفالمطحبقيةأما.النافورةهذهأزالتالجامعفيالحديثة

.م409وصضهم3015طولهفيبلغالصلاةبيتمواجهةفيالجامعصحن

نرقالصلاةبيتواجهةمنالثرقيالث!اليالركننيالصوسةوتنتصب

نجاءبعدالصوسةهذهأقيمتوقد،الثماليالبابمنوبالقربالجدارزاوية

لأماليتكريمأبيبرسالظاكلالملكُالعلطانببنائهاأمر،سنةعث!رةبسبعالجامع

أصتاذهمعصنيرمملوكمجردو!فيهاأتامأنمنذأحبهمالذ-ش،عجلونمدلة

يبلغالثكلمربعةالممثهر،الأحمرالحجرمنمبنيةوالمنارةهـ.643سنةفي

فيموجودةمئذنةأقدموتعتبر،الطءعنانالىرشيقةترتفعم15،ضلعهاطول

المربعشكلهافيتخئلفلاالصوسةهذهأنالمعروفومن.الأردنشرقيمنطقة

منذالطابعهذااتخذتالقالمربعةال!ثامصوامعفيافائعالعامالأسلوبعن

هذاانتقلومنهاالثام)15(،لماَذنالعامالطابعوأصبحت)"؟(،الأمويالمصر

تحتفظوالأندلسالمنربصوامعزالتوما،والأندلسوالمنربمصرالىادظام

(4I)!الحر!رعبد-144عى،الاطمفونةحنعدزكى-183ص،اتقاسيمأحن:المقد

وتطورما،الأندلىفيالاطيةوالعمارة،م9591التاهرة،وتطورماالمصريةاتآدن:لمط

الننسارجه:جورج-م7791*نيوالاْولالحدد،الكولت،الفكراعابمبلةبحث

88.صوالاَثار،التار!خ:الوهابعبدحمن-93ص،الاصلامي

..?ru?والاَثارالتاريخ:الومابعدحن(01)

79..Dussaud,La Syria antique et medievale illustres. P
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جامعمنذنة

كل!-ء،لا*!،"3لى

ى،3ءرز!!!ر!3

ش!ص؟ء333ْ

"؟*ط?!ث!!!71!،أ!لمك!33س7

*؟!!ء

كأ!!3،3!7!*،؟!،لم،!،؟!كأ3i-؟؟!33ّ3كأ*!لى
ئخقيء،ير!اول!!3!كلس

!ع؟صخ"لأ!ءلا،ع؟!!و!يم+؟قي!م!3!جمم!

ش2.!ء!ع!غ3ءلأ31ء،*3ء!،خ!ك!?س!

3-/ل!لإ!+*/*!اس!3"شبر!؟؟!!كل!!ع!ء،ع

،ى!!لمبم!ء!زر،-(بر.لأ!ءء!

؟!(!،!كا3ء!3*س?!!؟رر!ا ؟ش؟جب/4!!كال!و7د!،!!!؟

3!ء3كاكيلا!؟بر!رز!كا-!-!ر Iيموو،غ

!ءقىكابخ"س7*،،*!،*!+?كا9ح!كا-؟

لا!!!*ءسحِخثنكاء*غ!لم7-

22/مم!لاع*ؤلمح!ء.+ص3مم!3

!!!م!ث!ءع!!،كل!!ص3ع،،ئج

!!!دس؟3!؟1سلىء،عم!ع.كا*3أ!2

!؟*؟!!!+!سض!يهصثيص

م!ككلئ!!بهي!ث!ص-!!*ىس؟!لىقيبم!ئن

3ووس،ء-ء-لألهبملا.س؟*ءص

*كبر!كلسش)ص3!3"

!لمشك!7!ث!ي!لإى!كا1!لم،!،!جم!؟

*!!-لمء!-3!?صءلماثم!ع3جوبر!-3!كا،!،3*ءء*اء2"!ل!*

لأ!،!!!وفي-لأ*إ!ءض؟

نيى/أ!**!*!،(ء؟،كي3!،رولمس،؟!3!ث!

كأ:27،عصىلمط!3---*-صس!

0733!-ءأ*!!،رز*"3!!إ!!ص!وج!س

عر-!ث!لمع3*إس،!*كاء!لا!لملمكاء1

*ى،!-ع؟س!س؟
11

5662سنةبيبرسالظاهرالملكبناءمنعجلون
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طوالتحتفظظتوالأندلسالمنربصوامعكانتوإذا)16(.المربعاف!كلبهذا

لعواملخضعتالثامماَذنوبمضمصرمآذنفإنالطابعبذاالاسلأمىالعصر

فتحولت،الأولىالمماليكُدولةعصرفيالمثذنةنظامعلىطرأتالقالتطور

عكقائمجوسقالىوانتهتمثمنةقاعدةالىالثانيالطابقفيالمربعةالقاعدة

نيواضحةبصورةذلكويتمثل،الطاقيةأوالمبخرةتعلوهدلايالاأومقرنصاتا

الماَذنوفي)13(،القاهرةفيبيبرسالظاهروجامع،الصالحيةالمدارسمئذنة

جامعصومعةأنلنالخبينوهكذا)8؟(.القاهرةمد!ةبهاتزخرالقالمملوكية

بيتالجامععناصرأنأتررفإفيولذلكُ،خالصأاسلاميأنظامأتتبععجلون

صتطيلصغيربابوللمئذنة.الم!يحيةالتاثيراتمنتماماتخلووالمئذنةالصلأة

نصه:صاقىأتاكنابينقشعليهاتأسيسيةلوحةيطوهالغرلاجهةمنالشكل

باللهآمنمناللهساجد!مرإنماالرحيمالرحمنالله*بمم

فصىاللهإلايخشولمالزكاووآتىالصلاةوأقامالاَخرواليوم

أيامفيالمباركالبناءهذاأنثا.المهتدشمنيكونواأنأولئك

قيمبيبرسوالدشالدنياركنالظاهرالملكاللطانبنالصلطان

االثورياللهعبدبنسليمربهرحمةالراجيلهالمففورالمؤمنينأمير

سنةعليهترحممنإدلهورحمجنتهبحبوحةوأسكنهال!هتفمده

RO؟(.9النبويةالهجرةمنوسقائةوستيناثنين

الممارةفنفيالجمايةالتيم:صالمالحزيزعبد-14هص،الاسلامفونحن:عدزكى)16(

I)اقرأ(الأندلىووالتصوروالماجد16ص،الاطية A a Aوتارلخ،03،68عى،م

الحزورعبدعد،031،104ص62911،بيروتالممارتدار،الأندلىنيوآثارهمالملمين

كلود-25صا،الممارةتاردخ:الجوادعبدأحدتويخق-93ص،الاسلأميالنن:مرزوق

338.صجا،الاطقيواثعوباليربتاريخ:كاهن

135ص،القاهرةصيرة:لينبولصتانلى-96ص2ج،ومدارحماالقاهرةجدما:فكريحمدأ()17

الممارةتاركخفيبحثأحمد:عود،091،191ص،الاطيةالحمارة:طمحالدتكمال-

.71صجمصر،الاسلأية

.م5891،ابلةجملة،المآذنمدلةالتاهرة:طلمالمزيزعبد)18(

في:أيضأالمصوأنظر)91(
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المئذنةبناءعنبارزةشرفةالىلنتىدرجالداخلمنبالصومعةويدور

كانتالثرفةهذهأنوأعتقد،المقرنصاتمقامتقومحجريةكوابيلعلىترتكز

أربعأعلىمنالمثذنةجدارفيولخفتح،المؤذنحولهاليدورالخشبمنمصنوعة

تشبهضيقةطوليةطاقاتالمئذنةوس!فيوينفتح،منك!رةبعقودمعقودةنوافذ

تنتهيكانتالمئذنةأنوأعتقد.الدرجالىالنورادخالصمتهاالسهاممنافذ

زيادةعنهاعوضأوأقيم،حديثأهدمتالخوذةهذهأنإلا،مبخرةأوبخوذة

التاريخي.جمالهافوقوجمالارشاقةالم!ذنةأكسبت،الث!كلاسطوانية

إ

!حس!!!؟ع!!ىيريم

م!يبه

بن

Combe, Sauvaget, wiet

66..op.cit. vol.,12 P
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)2(

المدنيةالآثار

:ماتلهماا-أ

تعددأنالمعروفومن،الاصلأمنيالاجماعيةالمؤساتأهممنالحمامات-

المدنيأالعمرافيالواضحةالظاهرةكانالاسلاميةالمدنفيالحامات

مكانةمباشرلمتتبعالاسلاميةالعمارةنيالحماممكانةأنوالواقع.الاسلامي

يحثالاسلاملأنوذلدُالاسلامفيالمتأصلةالعاداتمنالاستحمامفعادة،دارال

:قاعاتثلاثوجودالهماماتتخطي!فيروعىوقد3(.)ْوالنظافةالطهارةعلى

القاعةثم،الأولالبيتوتسمىالدافئةالقاعةثم،المسلخوتسمىالباردةالقاعة

الأولالبيت":بقولهبسامابنإليهأشارماوهوالحرارةبيتوتسمىالساخنة

هذامنوالقصدكا)!3(.مجففعسخنوالثالثمرتفعسمخنوالثافيمبرد،

انتقلماإذاللمرضالمرءيتعرضألاالحرارةدرجةفيالتدرجأوالتنظيم

بواسطةتسخنالقاعاتوكانت.بالعكسأوالساخنالىالباردالجومنفجأة

تزودالقوالباردالحارالماءأنابيبأما،أرضيتهاتحتالمارةالحارالماءأنابيب

ومنأرضيتهاوتحتالحماماتتلكُجدرانفيأيضأتجريفكانت،الأحواض

الىتاريخهويرجع،الأردنني(عمره)قصيرحمامالاسلاميةالحماماتأمثلةاًقدم

الملكُ)22(.عبدبنالوليدعهد

.894ص،وحضارمهالهالاسكدرتاريخ:طلمالعزيزعبد)02(

67.ص،الهسبةطلبفيالرتبةخهايةبام:ابن)31(

الجرء:الأولالهلد،الكتابمجلةفيبحث:الأردنبادلةفيالأمويةالقصور:حنمدزكي)22(
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المماليكُ،عصرفيوالثاميةالمصريةالمدنمعظمنيالحماماتانتثرتوقد

نيحمامأ85هـالى057سنةفيحمامأ75مندضقحماماتعددزادفقد

حماماَ)23(.هـئمانين685سنةعددهافبلغالقاهرةفيأما،ا.لهبريالم!ابعالقرن

أرضيتها،وتبليطوترخيمهاوترتيبهابتنظيمهاالمملوكيةاللطاتاعتنتوقد

صماتأنالمعروفومن.حارةمقاصيرعلىتحتويكانتكمابالزخارفوتزيينها

الحرماتلهتلىُتجنبأفيهايجريماومراقبةالحماماتهذهعلىالاثرافالهتسب

الأفراد)،2(،بينوانتقالهاالأمراضانتثارمنومنعأ،والأخلاقللفضيلةوحماية

عملاءراحةعلى-يهروكان.للشاءوأخرىللرجالحماماتخصصتوقدهذا

أجساميحكالذيوهوالمدلكُأوالحمامي:منهمعمالبخدمتهمولقومالحمامات

لحلقحلاق)أيوبلأنالثيابطراصةوحارس)25(وقيم،الحجرمنبنوعغملائه

لذلدُ،المعدةالنحاسيةالقدوربواسطةالماءبتسخينيهتمووقادوزبالالشعر(،

)26(.للحمامالماءيجلبوسقاء،المياهومجاريالماءأنابيبعلىوالهافظة

مدنتكنولم،الاسلاميةالهماماتفيعامبوجهالمتبعةالتقاليدهىهذه

وتشير.الحماماتوجودفيهافكثر،المتبعةالتقاليدهذهعلىتخرجالأردنثرقي

يذفي،يقولالمقلأفيحجرفابن،الكركمد!ةنيحماموجودالىالمصادر

8سنةمنالقعدة i rقانبايومعهبالكركالحامالىشيختوجه،م(1101)هـ

)23(

)24(

)25(

)26(

.21ص،الاطميةالممارة:صامحالد!نكمالم4591د!مبرعددالثاني

103.-992.Creswell,Early Muslim architecture, vol. ,1 PP. 253 -,273 PP

,»Martinalinagro. Luis caballero. juan zozaya, Antonia alinagro: Qusayr « Amra

.1957.ResidenciaY Banos Omevas. madrid

،بيروتالمنبد،الدشصلاحنثرهانصوص،دثقحمامات:الاديعبدوابنعاكرابى

3.صى،م4791

87.-0786،-67ص،الحبةطلبنيالرتبةنهاية:بامابن

الهتب.أمامالأولوالمؤولاطمامعلىدثرتالذيمو:القيم

جا،الثاميةالصناعاتقاموس:القاصمي-87ص،الحبةطلبفيالرتبةنهالة:بامابن

.921ص2ج،الاصلأميةالحضارة:متزآدم-Ito،.هص
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المملوكىالعصرمنحبانحماملموتدمنظر

حبانحمامنيالمياهلنقلالفخاريةالأنابيبإحدى
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بالكركالحاجبالعباصىأبيبنأحمدفبادر،ي!يرةوطائفةوسورونا!مدي

شيخ،مماليكُبعضفسبقهمالحامفاقتحموا،كثيرجمعومعهبهمالفتكُوأراد

منوأخرجهمفقاتلهم،الهامطاصةيدهوفيمئزروسطهوفيفنهضفأعلمه

حماموجودعنشعبانالأشرفالسلطانوتفوثيقةذكرتكما،)23(،الحام

سنةردنيةأايخطيةالاَثارداثرةككنتفقد،حسبانفيأما.الكركبوادي

زرتوقد.(28)حسبانمدلهنةحفرياتفيمملوكىحماماكتشافمنم7391

يعلوهالأحمربالآجرمعقودموقدعلىوتعرفتالحامهذابقاياوضاهدتالموتع

لنقلفغاريةبأنادوبقا؟،لماءIلتسخينالمعدةالنحاسلقدرنحصصتجويف

الصخر،فيمحفورحوضوسطهافيكبيرةقاعةأسسبقاياثم،والباردالحارالماء

الجدرانبعضهناكثم،الموتدمنقربهاببب،السخنبيتكانتاًنهاوالظاهر

فياًما.الآنحتىقائمةزالتماوالقاعاتالنرتبعضتمثلبنيانهافيبيطة

والثالباللطاني(،)الحامهوالأول،حمامينالىالمصادرفشيرعجلونمدينة

منللهدمالحمامانهذانتعرضوقد(،موسىبأميرفالمعروالصالحى)الحام

م()92(.A)132هـ728سنةعجلونمدلنةاجتاحالذيالمهولالميلجراء

وقدالجامعسجدهامنالثمالالىيقعحمامبآثارتحتفظعانمدلهنةوظلت

ينهضأنهوذكرع!صر،التاسعالقرننهايةفىالحمامهذاكوندرالرحالةشاهد
?-

منتدماو.هالغربالىالثرقمنتدما04تبلغالارضمنماحةعلى

ذاتللأستحمامأعدتصغيرةغرفثمانيعلىيحتويكانوأنهالجنوبالىالث!ال

فوقمقامةقناةطريقعنبالمياهيزودكانالحمامهذاأنذكركمامدببةعقود

الثالية)3ْ(.جهتهمنبالسيلتصلهقنطرة

الأشرفالسلطانوقفوثيقةفيس!جلووصفهبناثهوطريقةالحمامونظام

)27(

(TA)

)92(

)03(

-161،162ص4ج،اللوك:المترلزي:وأنظر.456ص2ج،النمرأناءحجر:ابى

257.صالمهند،الف:الي!

156-155..Annualof the department of antiquities, Jordan,,7491 PP

.،نحطوط"09،19لوحة13ج،الاربنهاية:يالوكل

95..Conder.The Survey of eastern Palestine. P
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يقومملخعلىيشتملكانالكركحمامأنلنادتبينالوصفهذاومن،ش!عبان

بالطوبممقودقبةوعليهعث!ر،اثنابصراويلبجنبحبريةعقوداًربعةعلى

كلوفي.والطينبالهجركلاهمامعتودوغربيضرتى:ال!انانوبالمسلخ،الآجر

للماءنحصصةفسقيةالمسلخولتوس!،والطينبالحجرمعقودتانمقصورتانمنهما

أما.خاصدهليزعبراال!خنبيتالىيقديبابالمسلخمنولفتح،البارد

ويثتمل،السخنبيتالىالملخمنالمؤديالدهليزيمينعلىفيقعالبارد()بيت

الوسطافي()بيتالىالدخوليمكنالمذكورالدهليزومن.كبيروحوضقبةعلى

وحوضين.قبةعلىوتشتملالقبلةجهةمنتقعوخلوةوحوضقبةعلىويثتمل

تعلوهمثمنصدرمنويتكون،(السخن)بيتالىالدخوليمكنالباردبيتومن

قبليةوبمقصورتينأحواضبأربعةومزود،عثريةشةمضلعةكبيرةقبة

وحوضين.قبةعلىتشتملمقصورةكل،وثمالية

بالطينسقودةقبةوهوالشرقيالصمخنبيتحائ!فيفيقعالموقدأما

صفيروالثافيكبيرأحدهاالماءلتسخينالنحاسمنقدرانوعليهوالحجر

أما،مقببةميضأةاالخنوبيتالوسطانيالبيتبينالواقعالدهليزوتشغل

فيللحمامْالرفيميالبابويقعخاصماءبحجرمبلطةفجميعمااطامأرضية

أذرعثمانيةطولها،الحمامبابتعلوبركةمنبالماءالحمامويتزود،الثطليةالجهة

بركةمنإليهايصلالماءوكانوالحجر)؟3(.والطينبالشدثبتت،العملبذراع

طولويبلغالحمامهذافيهبنيالذيالبستانمنجانبأتشفلالشكلمربعة

العينمنالماءبويتجمعأذرعأربعةوعمقها،العملبذراعذراعأ14ضلعها

قبوالبركةتحتبنيوقد)محيص(.باسموالممروفةالمذكورالبستانفيالموجودة

مياهمنتداروكانت)بالطاحونة(يعرتوالحجربالطينممقودالغربجهةمن

بعد)32(.فيماأبطلتولكنها،البركة

.94رقمبالقاهرةالقوميةالوئائقبدارشبانالأشرفاللطانوقفوثيقة)31(

الملأحق.فيالكركبواديوالحمامالبتانوقفوثيقةنصأنظر)32(
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:تناالخا-ب

التجارةحركةواكبتال!الهامةالمن!ثآتمنالأردنيةالخاناتتعتبر

علىتقامالسببلهذاوكانت،الشاموبلأدومصرالعربيالجنوببينماالمملوكلية

يثرقيمنةوعبر،الشامبلادشاليالىمصرمنالمؤدلةالطريقامتداد

أنحاءبينالانتقالولتيسيرالعابرةالتجارلةالقوافللهركةخدمة،الأردن

بلادفيسائداَكانالذيالاصطلاحوهو،فنادقبطوطةابنوسصيهاالبلاد.

أنه،بطوطةابنويذكر.المث!رقىالخانمعناهنيوقابل،والأندلىلمنرب

وبخارج،بدوابهمالمسافرونوينزل،الخاني!سونهوهمفندقمنهامنزلة."

لا)33(.ودابتهلنفسهيحتاجهماالمسافرمنهالضتريوحانوت،للبيلساقيةخان

ألفعأبناءهايتولىكانوإنما،والأمراءاللاطينعلىوتفاَالخاناتبناء!كنلم

عليها،للانفاقاالكثيرةالأوقافعليهالوتفونوكانوا،والأثريماءوالأعيانالتبار

اصلاحيتولىمنبمضهانيووجد،جمانأوالطعامالخبزل!زعكانبعضهاأن

الأمناستتبأنبعدالخاناتانثاءحركةوازدادتالنزلاء)"3(.منالمشاةلْ

الطرققطاعمنالأردن!فرقىمنطقةفيوالطرقاتالدروبت

فيالأثرأعظملهكانمماوالأعرابالبدومنالدركرجالبفضلللصوصو

الطرقاضبكةنيالتنقلحريةواطلاق،الدروببهذهالمرورحركةما-ْ

عندتعرفالخاناتهذهو؟نت.الثامأوالحبازأومصرالى"دية

نحصصةأماكنوهي،Caravanserailsالتوافل(مبيت)فنادقباسمالأوروبيين

لقوافلخدمةالأردنفيالخاناتهذهانشرتوقدوقواف!م)35(.التجارطبيت

بينالتنقلولهركة،وبالمكسالأحمروالبحرالعربيةالجزبرةمنالقادمةالتبار

(rr)3.اصجا،الرحلة:بطوطةابن

.540صجا،الزمانمر%ةذيل:اليونيق)34(

.492ص،ومحطاتهاالدويةالتبارةطرقزكى:نعيم)35(

.Lopez& Rymond

084.Medievaltrade in the Mediterranean world, P
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فيالأردنشرقينيأنشئتال!الخاناتبينومن.الشاموبلأد،والحجازمصر

يلي:ماوالثانيالأولالمملوكىالعصر

(:عقبة)تلعةالعقبةخان-1

إلا)أيلة(قديماَعليهاأطلق،الأحمرالبحرساحلعلىالأردنبندر-العقبة

العربمؤرخيعندوبدلت،الو!ىالعصورنيأبطلتالشميةهذهأن

وقد.العقبةبخليجرأسهعندالمد!ةتقومالذيالخليجوسى)بالعقبة()36(،

لنعبهفمعظمهم،بنائهوتارلخالعقبةخاننسبةفيالهدثونالباحثوناختلف

دولةسلأطينمنالأخيرتبلاللطانالفوريقانصوهالمملوكيالملطانالى

كنابينصالىاستنادام(1516-)1015هـ(229-)609الثانيةالماليدُ

التاريخيةالخيقةمعيتعارضالتقري!الاجاعهذاولكن.الخانمدخلنينقش

إليه.!سبونهالذيالمهدمنبكثيرأقدمتاريخالىلرجعالخانهذابناءأنني

إنشاءمنأرجحولكنيالإنث!اء،مملوكىالخانأنفيإطلاتأنثصكُلافنحن

فمنم(،1277)-)026هـ(676-)658بيبرسالظاهرالملدُالسلطان

جميعفيالأبراجببناءاهتمواالمماليكسلاطينمنخلفهومنبيبرسأنالمعروف

منهااستهدتصنيرةقلاععنعبارةالأبراجهذهو؟نت،الثامبلأدأنحاء

انفصلةاجشالأمجموعةالأبراجهذهأمثلةومن.الاحلعنالدفاعتدعيم

ومنهاالهدثةبطرابلىالميناءساحلعلىالأولىالماليكدولةعصرفيبنيتال!

النهر)33(.رأسوبرجالسراىوبرجالباعبرج

)36(

(rv)

tلوحة9ج،النكرةزبدة:الدواداربيبرس % A،!6ج،الدرركنز:آ!بكابن-،نحطو

المبر،:خلدونابن-،فطوط"93،97لوحة3ج،الأسلاكدرة:حيبابن-567عى

صلاطينتاريخ:بح!ول-،نحطو!"144لوحة،الثمينالجوهر:دق!قابن-422صهج

اليق:-825،827،835ص2ج،اللوك:المتريزي-135،136،148ص،الماليكُ

،89ص9ج،الزاهرةالنبوم:ا!اشأبو-،نحطوط"52لوحةصا22ج،الجمانعتد

3ج،الهاضرةحمن:اليوطى-73148،صااج،224ص.1ج،001،401

.ا.صجا،الحلانمفاكهة:طولونابن

.944-044عى،الاسلأميالتاريخنياثامطرابلى:!المالمزكزعبد
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التجارفيهينزلخانشو،مزدوجةبوظيفةيقومالعقبةبرجكانوهكذا

دكرمنحاميةبحراستهيقومحصينبرجالوقتنفىفيوهو،والمافرون

تأمينالىبالاضافة،المقدسةوالديارمصربينماوالحجاجالتجارلهمايةالمماليك

الخاناتتجيةت!يةجاءتاهناومن.العقبةميناءالىالقادمةالتجارةقوافل

ممادتهمنكانبيبرسالظاهرأنالرأيهذاصحةيؤكدومما)بالقلاع(.الأردنية

إنشائه،منلنتىبناأيواجهةعلىرنكهي!جلأن،بناءلأيتسمييدهعند

جسرعلىمنقوشأالأسدصورةرأ!اوقد،الأسدصبيبرسرنكأنوالمعروف

على،نثاهدكمام()38(،هـ)6711273سنةنجاهالذيالأردننهرعلىدامية

علىثاهدأننابالملاحظةالجدلروومنالظاهر(.)برجالمسم!الكركأبراجأحد

وفي،مروحيةنقوشتزفهمربعأحجراَالعقبةخانمنالث!رقىالثاليالبرج

الملكاللطانرنكُيمثلان)93(،متقابلينلأسد!نرصمالمربعالحجرهذاأعلى

نيالبرجلهذاذكروردفقد،أ!عأسليأحكمنايكونولكي.بيبرسالظاهر

وهى":العقبةلذكرتعرضهعندإليهأشارالفداءفابو،الهبريالثامنالقرن

والوببرجزماننانيوهي،مصرحباجطريىوعليهاالقلزمبحرساحلعلى

الىالواليونقلفابطلتالبحرنيقليعةلهاو؟ن،مزدرعبهاوليسمصر،من

التأكيدفيمقمبالغةإليهاأستندال!القويةالأدلةومن")4ْ(.ال!احلالبرج

(rA)032.ص،الجراكةالمماليكدولة:طرخانابراهيم

.Muirا.ع.21 The Mameluke or Slave dynsty of Egypt

Quatrembre.Histoire.ا.و des Sultans Mamlouks. vol.,2 P

()93...

بالقليمةو!صد.9صجا،الاثرخلاصة:اكلوانظر.87ص،البلدانققوم:النداءأبو)04(

أميالثمانيةعلىالخيجرأسعدوتقع.البحرداخل(فرعونأو)جرىجزورةفيالتائمةتلكُ

صنيرتينأكمتينمنمؤلفةمتر،ألفنحويحطهاععنيرةجزكلةومى.العقبةمديخةمنبحرية

القديمة،الفلمةخرائبالاكشينقمقوعلى.مزأ025يخاءوبينوبينهاضيقةفرجةبيفما

اعادوقد-منغصربايحيلىوكان،التركةأوالقليمةأوبالقلمةالبدوعندوعرفت

5566ضةفيمنهمانتزع!االدتصلأحأنإلام()05511116شةبناءهاالصليبيون

حتى-كذلدُوبتيت.الخليجنيالملأحةحركةلتحميوحايةجمنودأفيهاورتبم()0117
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تاريخينص،الأولىالمماليكدولةعصرنيبالفعلقائماَكانالخانهذابأن

الأشرتاليلطانأنذكرفتدالخانهذاالىفيهأضارعليهعثرتللمقر!ي

تآمرواقدالماليكالأمراءوكانم(،IrVIهـ)778سنةفيللحجتوجهضعبان

ابنهونصبواوخنقوهعليهالقبضفألتواالقاهرةالىفرب،العقبةنيعليه

بالأمراءصعلقفياالمقريزيلذكركذلك،مكانهعليالمنصورالملكاللطان

والملفالزادبعض،وضعآخورأميربهادرالأميرأن،بالعقبةتخانواالذ!

الأمراءورحل،عليهكلدرتماالأ-يمالمنالممابيكوانتهبالعتبةبخان

هذا،)؟ا(.التاهرةالىعائد!نالحجاجمنبقيومنالمحملوسموالمماليكُ

المماليكدولةع!دنيالعقبةخانوجودفيلل!ثكجمالاررعلاالصرلحالنص

أقيمبأنهقينآلقطعمماالتار!خهذافيقائمأكانأنهلؤكدالنصوهذا،الأولى

علىيقتصرالنوريتانصوهودور،بيبرسبناءمنأنهالرنكلؤكدكماذلكقبل

الىالحاجةدعتعندماوذلك،فحسبوتدعيمهبناثهوتجديدتريمهتولىأنه

الأساطلأطماعوجهنيللوقوت،الأحمرالبحرعلىاتحصيناتهذهمثل

انديا!ي!عبرالمثرقاتجارةعلىااليطرةالىتعىكانتالقالبرتنالية

)12(.الأعرابهجماتمنالحجاجلقوافلحمايةالوقتنفسوني،الأحمروالبحر

عنويعبر(،المكوسلقباضأعدعظيم)قصربأنهالخانهذاأياسابنويصف

التبارمراكببسببالمبهوسقباضفيهيسكنقصربها،وكانت:بتولهذلك

وهذا")13(.البلادمنذلكوغيروالصينواليمنالهندمنهناكتردالذت

ش!.متراَخيئسوىعنه!بمدلاصوالبحرمنالخانقربسببلفصر

عنالخطواتمنمئاتبضععلىالعقبةخليجرأسعلىالعقبةخانلقوم

شقير:نموم)أنظر:للاَنباقيةالجزلصةهذهآثارتزالولا،الهجريالثامنالترنفيألميت

.16،17ص،ضاءتاريخ

0353.merer.Petra et la Nabatene. Pللأ7لةمما+

.582ص3ج،للوكا:يدونلمضا(14)

.،نحطوط،82لوحةجا،والاْضارتامةا،منلجاسهوقعفجاخبارالأعيون:الث!اعاب!)42(

8لوحة،الأقطارعجيبفيالأزهارنق:أياسابن)43( V"نحطورو،.
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منمبنية،الشكلمربعةالقلعةأووالخان.نخلبستانعنهوفضلهالبحر

برجمنهاركنكلعلىولروتكز.التماقبعلىوصداءبيضاءملاءحبارة

برجانجانبيهاوعلىالثطليالجانبيتوس!رائعمدخلولها،أضطوافي

عنالداخليةساحة"ا!ملعةالىالمدخلويفف!بقنطرةالمدخلوزودصتدلران

طوله7تقريباَالئكلمربعالدفليزوهدآ.)بالقبواتيييودضبمدهالنرطريق

قدبالهجرمبنياندلوانانويارهالداخليمينوعنأمتار)"(.6وعرضهأمتار

نصها:عربيةكئابةالأرضمنأقدامخسةمافةعلىعليهانقش

الملكُال!لطانمولاناالسعيدةالمباركةالقلعةهذ*بإنثاءأمر

قاتلوالمسلمينالاسلأمسلطانالنوريقانصوهالنصرأبوالأشرف

والمثصركين.الكفرة

يلي:مانصهللنقشتكملةل!جدالداخلي!اروعلى

قانصوهالنصرأبوالأشرفالملكالملطانالعالمينفيالعدلعيى

المباركةالقلعةهذه...وكانوآلهبمحمدأنصارهاللهأعزالنوري

)سنة(بتاريخ...المعماري)الملافي(الملايبكخايرلأميرذات

()45(.)وتسعمائةعثر

احتالالىالباحثينبعضدعامما،النقشفيواضحةغيرالتاريغوشة

عثرشةأنهاوأرجح()6"(وتسعمائةعثصرأووتدعمائةعثرثن)شةقراءتها

سنةالقاهرةمنللحجتوجهالذيالثماعابنذكرهماالىاستنادا،وتعمائة

002.ص2ج،المصريالجيثى،زكيالرحمنعبد-491عى،صياءتاريخشتير:نعوم)44(

85.Musil,The northern Hegaz, P

04..Roberts,The Holy Land, vol..3 P

في:أيفآالنقثىوانظر)45(

,(.dden.(Hال!أ

ed khan at Al Agabah, Jordan, Archaeologicأبمn of the FortنهـأThe Mamluk or

7(1.orientaliain memorian Ernest Herzfeld, New York,,5291 P

(64).8(1.Glidden, op. cit. P
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...العقبةالىوطناشوالسلخال!بتدرموفي":يقولفوم(هـ)95015)?

الأتراكمنجندوبهعظيمخانوهو،مصرصاحببناهالذيالخانتجاهفنزلنا

لأعمالالصحيحفالتاريخهـ،119سنةاذنموجودفالخان،)2"(.مرمودون

هـ.019سنةرأييفيهوالخانفيالنوريقانصوه

مربعةواسمةصاحةالىالتاريخيةاللوحةفيهنفتالذيالدهليزويؤدي

وتنتهيالجهاتصائرمنبالصحنتدوربوائكُبهاتحفالخانصحنهي،الكل

ثكناتيبدوفياالفرفهذهخصصتوقدمدببةبعقودأبوابهاعقدتبنرف

الجنوبيةالجهةوفي.والحجاجبالتجارالخاصةوالذخائرللمهماتنحازنأوللجد

.بالمياهفيهومنالخالنتزودوكانت،المياهعذبةعميقةبئرلوجدالساحةمن

الاَن،متهدمالطابقهذامعظمأنإلا،طابقينمنمكونة)الخان(والقلعة

خربة.نصفوالثرقيةالث!اليةالقلمةأسوارأنالىبالاضافة

الها:خان-2

بعدوعلىالكركمنالثرقىالجنوبالىالمحا)8"(وادينيالمحاخانيقع

منالمتجهالصحراويالطرقيوعلى.الحاليةالمحاقريةغربيكليلومتراتشنة

ولكن،الخانهذاإنشاءتاريختحديدفيالباحثوناختلفوقد.العقبةالىعمان

الخانبداخلحجريةلوحةعلىالقرنهذاأوائلالعثورمنتمكنالرحالةأحد

نصه:كنالانقثأتحمل

وشيدللتقوىبناهمحبددنهحصنهيا

أحمدنسلمنسلطانناالمصطفىيسمىطك

ومقعد)91(مضورةدارلهالمأوىجنةفي

."نحطوط"82لوحةاجوالأسمار،الاقامةمىلجاسهوقعفياالأخبارعيون:الثماعابى)47(

(n)!:جا،الاطلاعمراصد:)البفداديوادأظةالكركبتربباثمموضعوالقصربالفتحالحا

صر،203(.

)1L?(06.Brunnow,Provincia Arabia, vol. ,2 P

.85.Musil,Arabia Petraea, vol. ,I P
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الاَ"ردائرة)وفثراتالباحثينبعضاعتقدالنقشهذاالىواستناداَ

الثالثمصطفىالعثانيالسلطانبناءمنالخانهذاأن(الأردنيةالعامة

،الرأيهذاأخالفأنقإلام(.1774)1758-اهـ(188)1171-

الظنيين.بناءمنوليسالأصلمملوكيالخانهذاأنقاطعأاعتقاداَوأعتقد

نيالظاهريضاهينابنإلينانقلهاالخانهذاعنإليناوطتإضارةفاول

المكوسعنحديثهمعرضفي(الميلاديعثر)الخاصالهجريالتاسعالترن

وتفصيل.الحاجسرعبردصقالىالمتبهةالبريةالقوافلتدفمها؟نتالق

وأصبحت،المماليكُدولةعصرنيملحوظاَنثاطاَنثطتالتجارةحركةأنذلك

والهندالصينلتجارةالهاملةالقوافللهذهدائبةحركةت!ثهدالأردنمالك

أعدتقدالدولةوكانت.الثاميوالساحلدضققاصدةالعربيوالجنوب

،الأردنعبرالمارةالبريةالقوافلهذهعلىالمكوسلتحصيلبركيةمراكز

دشقالىالمتجهةأما(العقبة)بويبنيالمكوستدفع؟نتمصرالىفالمتجهة

كانتالمذكورالخانأنفينشكولاه(.الحا()ْ)جسرفيالمكوستدفعفكانت

لموظفيمقرأكانوالتجار،للمسافرسنمنزلاكانفبينا،مزدوجةوظيفةله

نائبأنفيهذكرطولونابنأوردهالذيالنصمنذلكُعلىونستدل،الدلوان

منوحمايتهملمساعدتهموالطعامالمؤنومعهالحجاجلاستقباليخرج؟ندثق

سنةفيخرجالنائبأنالىطولونابنويثير.المحافيدييمو؟ن.الأعراب

أقامالائبوأنعظيمفرحبذلكللوفد،وحصلالحجاجهـلاستقبال019

فييقيمكانالنائب00بأنالنصهذامنونخرجكا)95(.الوفدوصلأنالىبالح!ا

يمكنالنحوهذاوعلىالجسر،منبالقربالقائمالخانبالحاوالمقصودالمح!ا

العثانيينعملأما.العثهانيينقدومقبلقائمين؟ناوالجسرالخانبأنالاستنتاج

والصيانةالترميماًعالعلىفيقتصرالثعريالنصفيوردوحسبهاالهالةهذهفي

والحجازالثامبينالتنقللحركةوتأمينأالحجاجلقوافلحماية،بالجندوالتقوية

التاريخية،بلةا،الكارميةالتبارة:لبيبمبحي-801ص،الممالككفزبدة:ضاهينابن)05(

927.صوعطاتها،الدوليةالتجارةطرق:زكىنعيم-36صامnorعدد

192.صفحهوانظر277صأج،الخلانمفاكهه:طولونابن)51(
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ممبد،تاسشىالىيثيرالمذكوراثمعريالنصكانولما(.الأصاب)52هجماتمن

الثانيالطابقنيقائمأزالماالذيالصفيرالمسجدبذلكالمقصودأنأعتقدفإنق

.الخانمن

شتاءالمياهفيهت!صيلالنرلاإلىالثرفمنيجريوادوس!الحاخانويقع

محكمابذلكالواديمنالجنوبيالجانبعلىالخانويقوم.الصيففيوتجف

الثالالىالواديفوقب!الذيالحاجسرعبرالمرورحركةعلىال!يطرة

أثارتالذيالجسرنفىوهو،!طأمتارعدةبعدوعلى،الخانمنالغربي

القوافلكانتالجسرهذاوعدالحا(،)بجرووصفتهالمربيةالمصادرإليه

ن؟حينفيتجارمماعلىالمفروضةالمكوستدفعالثرقببضائعالمحملةالتجارية

،كبيرتاناثنتان،تناطرثلأثمنالجسرويتكون.الخانفييقيمونالموظنون

11المقدأدنىمنالكبرىالقنطرةعقدتجويفاتساعويبلغ.صنيرةوالثالثة

يتجهوالبازلتالصوان!نبحجارةمرصوفعمبدطرلىالجرعلىويمتد.مترأ

مناستقطمتالحجارةهذهأنوالظاهر.مترا12عرضهيبلغ،وجمنوبأشمالا

مجردوهوالأحجارمنالنوعينهذتنمنيخلوالواديأنإذ،مجاورةمنطقة

هذاأنبعضهمولصىالميتالبحرفيلتصبشتاءااليولتجتاحهرمليواد

الاعتقادالىأميلكعتوإن)53(.القديمةنيةالروطبالطرقالثبهقريبالطريق

تعبرالقالتجارةلقطرخدمةووضعتعدتبالذاتومملوكيةإسلامتبأنها

العثتاء.زمنللسيولوتجنباَ،عليه

الىالثمالمنطولهيبلغطابقينمنتقريباَالكلمربعفبناءالخانأما

0(r)فينقثىعلىذلدُواثبتم()69951588ضةالعقبةخانطيمبنمرادالمثافياللطانرصم

هذهجددنصرعنخانطيمبنمرادالأشرفالملكاللطانلمولانا،نمه:هذاالخانمقدمة

صةالقلمةهذ.جددنصرهعنطيمبنمراداللطان"لمولانانمهاأخرىولوحة،القلمة

2ج،المصريالجيئى:زكيالرحمنعبد،591ص،يخاءتار!خشتير:)نعوم،.6995

صر،502(.

(or)17..Brunnow,Provincia Arabia, vol,.2 P

Jaussen, & Savignac

.31.Missionarcheologique en Arabia. vol..1 P
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3!3ل!!خكا ؟،مم!؟لملا!!ع!ع،وء*ء علا!.؟1بر+!ع،"

!؟لأ7خص؟"ص1!

!كأ?*لإ!ى

!روءلأء!كالم"لص،3!!ء!!!

كا!ئثغكأ؟!؟ثو!صس*ه!!بروو ،،!وو3."!ءص

6!م3!ص!-،بر

!،-ءث!،،3"!3لأكلا?لم

كا!+!جم!3ى+3
ص،/ع،كلء،3ممبمش3"

-ع"!*!غءخئ!-!!كا!3كا2

!ءك!،ء!لبم،سكأ،جم!برلا!.3!-!*"!!

-!

المتهدمألقبوويلاحظالهاخانمدخل

الثطليةالواجهةالحالخانعاممنظر
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وسطهفيوالبئرالخانلصحنصنظر

الخانبوائكلاحدىبوابةأسفلهفيويلاحظالحاخانلمجدمنظر
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منجدرانهارتفاعأما،مترأ22الشرقالىالغربومن،مترأ23الجنوب

منويتألف.الث!اليةالجهةفيقائموالمدخل.تقريبأأمتار01الىفيصلالخارج

الىالبوابةوتفف!،المنحوتالصلبالأبيضالحجرمنمبنيةكبيرةبوابة

أمتار.اربعةطولهااسطوانيةنصفقبوةتعلوهمستطيلدهليزوهو،المدخل

الثكلمربعف!يحفناءوهو.الداخليالخانصحنالىينتهيالمدخلوهذا

البضائعطزنأعدتال!والفرفوالقاعاتوالبوائكُالحواصلحولهيدور

أبوابوبحض.طابقينعلىوالموظفينالمسؤولينمنالمقيمينأوالمسافرينوإقامة

باعتابممتبةوجميط،االشكلمربعالآخروبعضهاصتطيلالفرتهذه

صدرفيمتقابليندرجينطريقعنالعلويالطابقالىالصعودويمكن.صطحة

ويتقدم.الثانيالطابقصتوىالىتنهضمصطبةتتوسطهمايرةأويمنةالفناء

البوائكأما،الملويةوالبوائكُالقاعاتأماميدورمكشوفممرالعلويالطابق

مدببة.باقواسمعقودةواسعةفابوابهاوالقاعات

صبعبنحوالأرض!حمستوىعنفوهتهترتفعجبالخانصحنويتوسط

فيمنحوتادرحوبداخلهتقريبأ،أمتارتسعةالجبهذاوعمق،درجات

الطابقمنجانبايشغلصغيربمجدمزودوالخان.القاعالىينتى،الصخر

سقفهاصنيرةقاعةمنويتكون،تمامأالرئيسيةللبوابةالمواجهةالجهةفيالعلوي

صغير.محرابالقبلةجدارويتوس!2،م9الشكلمربعةوالقاعة،مدببةقبوة

مصطنىالعثافيللسلطانالمنسوبةاللوحةفيإليهالمشارهوالمسجدهذاأنوأعتقد

.()المعبدالثالث

منهاكلزودتا،الحجرمن(مثربيتين)"هأوبارزتينبثصرفتينمزودواطان

علىتطلبحيثللخانالنربيالجدارنيبنيتالأولى،وجانبيةأماميةبفتحات

علىترتكزالورحتعنبارزةسرفاتهيالممارةفيالمئربيات،Machicolis:المثربيات)54(

الىمنهالهامتصوبأنيمكنمتورببابمضولةفتحةدعامتينكلوبين،وكوابيل،دعائم

الأسوار.نقبحاولواانرؤوصمعلىالمفليالماءأوالزيتصبيمكنكما.الماجمينرؤوس

الرحمن)عبدالأمويالمصرنذأيالأوروبيينقيالحصوننيالمثربياتاضخدمواوالعرب

.11(.عى،الوصالعصورفيالحكريةالعمار:زكي
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كيأعدتالأولىأنوالظاهر،الجنوبيالجدارفيوالثانية،المعبدالطريق

فوقالجنوبالىالثطلمنالخانبجانبيمرالذيالمرصوفالطريقتراقب

جمردوالخان.الجنوبمنالطريقهذاعبرالقادمينلتراقبوالأخرى،الجسر

السهاممنافذفهناكذلكومع،الثرفتينهاتينباستثناءوالمزاغلالأبراجمن

معظمنيمتهدمالحاليةحالتهفيواطان.الجدراننحتلفنيموزعةالصنيرة

والى.تماماتهدمتفقدالمدخلعلىتحتويال!الصماليةالواجهةسيالاأجزائه

تكونماأقربكبيرةبركةتوجدتقريباَمترأخسينبعدوعلى،الخانمنالثرق

المارةالقوافللريوحفظهشتاءالمياهلجمعأعدتاالمواجل)55(،أوللصهاريج

.بالخانخاصةصغيرةجبانةالبركةهذهمنوبالقرب.المسافر-ئوسقاية

القطرانة:خان-3

مناًمتاربضعةبعدعلىالحسا،خانمنالثالالىالقطرانةخانيقع

مدينةجنوبيآ09بمدوعلى،بالمقبةعمانيرب!الذيالصحراويالطريق

فيكذللىُاختلفواالحساخانإنشاءتاريختحديدنيالمؤرخوناختلفوكما.عمان

منهمالأعظمالجمهورفذهب،فيهأنشىءالذيوالعصرالخانهذاإنثاءتاريخ

بالأردنالعامةالآثاردائرةنثراتوحذتالمثافيالعصرمناعتبارهالى

معتماونتللآثارالعامةالادارةأنحدالىعأنيابناءواعتبرتهحذوهم

تتصدرزالتوما،الأثرطذااللازمةالترميمأعمالإجراءنيالتركيةالحكومة

الحكومةمعبتعاونقامتالحديثةالترميمأعمالأنالىتثيرلوحةالخانمدخل

مملوكيخانالقطرانةخانأنوأؤكدالرأيهذاأخالفولكني.التركية

الىأشارواالرحالةبعضأنأولها،والأسانيدالحقائقبعضالىاستنادأالانشاء

والحقيقةالذكر)56(.صالفالحساخالنفينظيرهيشبهللخانالمعماريالأسلوبأن

م(.هـ)2690152سنةفيقاكًلاكانالخانهذاأنيثبتتاريخينصالثانية

الهسا،فيالحجاجأقام،الهجمنالشاميالركبعودةوعندالعامهذاففي

المواجلوتكثر،الضرورةعدللياهخزانايتخذكانمتدءحوضوهو،ماجلجعحلالموا)55(

945ص2ج،الكبيرالمفربطا:العرل!)عبدوالقيروانتوصفي ، ton.

)10(18.Brunnow,Provincia Arabia, vol.,2 P
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الثطعابنالحل!الرحالةهؤلاءبصحبةوكان،الوقتبعضاستراحواحيث

ثم،الجممةيوممنالغجرطلوعبمدبالناس*رحلالركبأميرأنيذكرالذي

الجو3بببالجالنمفوذلكالقطرافيخانالىالوصولالفروبتبيلنزل

الطرانيخانالىالثمسطلو3وصلناالأخيرالثلثرحلثم،أع!الله

هـ،269سنةفيالقطرانةخانوجودالىلثيرالنصهذا،)57(،عامروكالبه

نأأعتقدأنقمععامرمعظمهفيكانوانهالتهدممنحالةفيآنذاككانوانه

تابعوابلفيهيقيموالمالحجاجأنوبدليل،ممظمهعلىذسوبأكانالخراب

الحموجوديصادفالتاريخهذاإنتائليقولتدولكنالأمامالىسيرهم

التاريخيةالمصادرولكن.إليهمن!بتهيمكنهناومنومصراالثاملبلادالمثاني

لهمتمأنبعدإلاومصرالثامبلادعلىسيطرتهميمكنوالمالعثانيينأنتؤكد

هـ)ابريل239ضةأولربيعفيالمماليكسلاطينآخربايطومانعلىالقبض

قدخانسليمالمظفرالملكأنبدمثقعندئذفأعلنم(،)1517)نيسان(

الحكامتقبللمالأردن!ثرقىمنطقةنيالمربيةالقبائلفإنذلدُومعملك)58(.

المماليكدولةعصرأواخرمنذالربوعتلكفيفساداَفعائت.بسهولةالجدد

السببولمذا،العثافيالفتحأوائلفيفتنتهمواستفحلتأمرهموتفاقم،الثانية

الطريقيسلكُالشاميالهاجوأصبح،الأردنطريقعنالحجالىالسفرأبطل

الطريقفيالسيراًعيدم(هـ)2690152سنةوفي)95(.والغزاويالمصري

عنبالتوجهبالحاجبدمثقنودي*:بقولهذلكعنطولونابنويعبرالأردني

الحلبيينالهجاجمنالكثيروفيهالركبوسار،الشامىالدربطريق

معسافروقد6(.")ْهذامنأعظمسنةسبعينمننرولم؟والأروام،والحمويين

عودته،عندالقطرانةخانشاهدالذيالثماعاسالحليالرحالةالركبهذا

مملوكىخالتهوالخانهذاأننقررفإنناهناومن.عامرممظمهبأنووصفه

-

57(G11.نحطوط*34لوحة2ح!والاْ!ارفامةالإمىطامعهوءبحبارالألمجور:الثماعا-س

06.ص3حالحلأر!صاكهة:طولوناس)58،

66.ص3الهلار؟حمماكهةطولوني!ا!)95

.121ص2جاالهلارمفاكهه:طولون)06(!اس

345

http://www.al-maktabeh.com



أما،الحساوخانالضبةخانمثلهوالمسافركأ،التجاريةللقوافلخدمةأفثىء

وتأمينأالحجاجسلأمةعلىحفاظأبالصاكروشحنوهبعدفيارمموهفقدالعثانيون

تلكُفيالاستقرارلوجودوضماناَ،والحجازالثامبينالمواصلاتلاْستمرار

.الربوع

بنيت،تقريبا2َم*2217قدرهام!احةيشكلالشكلصستطيلبناءوالخان

وهى،والكلسالطينمنبلا!فيهاستخدمالذيالمصقولالحجرمنجدرانه

نيالرئيىمدخلهويقع)96(.المماليكدولةعصرفيالأردنفيشاعتطريقة

عقدالبابفتحةويعلوأمتا!ثلأثةحواليالبوابةوترتفع،منهالثصرقيةالواجهة

حجرية.نتوءاتاثلاثةمنمكونةمعماريةبحليةالبوابةوتزدازا،دائرينصف

المارالطريقعلىتطل،حجريةكوابيلثلاثةعلىقائمةبارزةشرفةالبوابةويعلو

عنالدفاعولتمكينالترلاءلمراقبةالمثصربيةهذهأعدتوقد،الخانأمام

مشطيلبفناء!نتىمتعارضةقبواتهصفيردهليزالىالمدخلويؤدي.المدخل

وغرفحواصلوالعلويالأرضىالطابقينفيحولهويدور،الخانصحنهو

بقبواتاالاَخروبعضها،أسطوانيةنصفبقبواتبعضهاسقفوقاعات

جدرانويعلو،العلويالطابقالىيصعددرجالصحنمنجانبوفي.متعارضة

الدفاعوتمكينللمراقبةالحراسوراءهيقفساترلهسورممشىالعلويالطابق

الملويالطابقمعظمأنعلىإبالاالبناءمظهرمنونستدل.الخانعن

فيوتتوزع.والزميمالاصلاحلأعمالحديثأتعرضتقدللخانالقبليةوالواجهة

كما،الحساخانفينشاهدهالذيالنحوعلىللسهامصنيرةمنافذالخانجدران

الخانمنالثرقيةالجهةوالى.الخاننزلاءمنهيشسقيجبالصحنيتوس!

،الأمطارمياهفيهماوتتجمع،صنيرةوالأخرىكبيرةاحداها)ماجلأن(بركتان

.الدوابلسقياأووالحجاجالمسافىينلخدمةأعدتاأنهماوالظاهر

)ضبمة(:تياد-خان4

الحالي،الصحراويالطرلهقمنالثرقاالىالقطرانةوخانعمانبينيقع

.بالقاهرةالقوميةالوئائقبدار94رقمشعبانالأشرتاللطانوتفوثيقة)61(
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فيكالمثأنالخانهذاالمؤرخينبعضوينسب)62(.القطرانةمنيوممسيرةوعلى

الحانأنوأرجحالقولهذاأيضأأعارضاًفيغير.للحأنيينالسابقينالخانين

الىيشيرتاريخىنصالىاستنادا،والقطرانهَالحساخاتيشأنشأنهمملوكيبناء

القدموعاملالخرابعليهأتىوقدم(هـ)2690152سنةفيقائمأكانأنه

العمدلقدمنتيجةعمارتهمنوهىمابسببالثانيةالمماليكدولةعصرنهايةعند

للبادية.المصاقبةالمناطقنيوالعربانالبدووعبثالمركزيةالسلطةولضحف،به

بخانمرفقد،كذلكالهليالثم!اعلابنإليهاستندالذيالتاريخيوالنص

عندنزلناأنالىاال!ررفي،فاستمرينا:يقولثم،الحجمنعودتهبعدالقطرانة

خانوهو،مهملةدالثمألفبعدهاقتالمثناةوبالياءالقافبك!رتيادخان

وجهةصراحةيثبتالنصهذا،)63(.ساعةبنحوالثسغروبتبل،خراب

قياد(.)خانوهواطانلهذاالحقيقيالايعملنايبينكما،إليهاذهبناال!النظر

والحسا،القطرانةنيشقيقيهبنائهطريقةنييمثبهالثكلمربعبناءوالخان

مربعة،صنيرةبابراجزودتقدالأربعةأركانهأنفيعنهمايختلفأنهإلا

الحجر)ضبعة(قيادخانبناءفياستخدموتد.للسهاممنافذجدرانهافيفتحت

مدخليثبهالخانومدخل.لتثبيتهاملأطأوالكلىالطيناستعملكماالمصقول

وتوْدي،مدببعقدهامربعةردهةالىتفضىالخارجيةفالبوابة،القطرانةخان

منهيتتيجبالصحنويتوس!،حجريةبلوحاتكس!وتدالخانصمحنالى

لخزنمعدةوغرفحواصلعليهاتطلبوائكبالصحنويدورالخاننزلاء

قلعةفىِكالثأنسطحةأعتابالنرفأبوابويعلوالمافر-شوخدمةالبضائع

درجطريقعنالثانيالطابقالىالصعودويمكن،مدببةالبوائكوعقود،الحسا

مكثوفأممرأيعدولاالعلويالطابقوهذا.الصحنالىالداخليمينعلىيقع

منافذفيهافتحتال!الخانجدرانخلفهمنتحميه،البناءبدائرةيطوف

انظر:،البلقاءقلمةأوالبلقاءخالىاسمأصاْالخانهذاعلىوق!أطلق62()

76.Brunnow,Provincia Arabia vol.,2 P

224,.Grant,The Syrian desert. P

."نحطوط،34لوحة2،جوالاْضارقامةالإمنلجاصهوتعفاالاْخبارعيون:الثاعابن)63(
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مزودةالصحنعلىالمطلةالعلويالممرحافةأنبالملأحظةالجديرومن.للهام

الممرهذانيالمتجمعةالأمطارياهأنوالظاهر،الصحنالىمائلةبميازيب

الداخلي.الفناءداخلالموجودةالبئرفيتصبكانت

فيكتابينقشعلىعثروقد،الحساخانصجديماثلصغيرصجدوللخان

فيالحاجأميرباشااص!اعيلهوالم!جدهذامجددأنالىيثيرالخانهذاداخل

المثهانية)"6(.الدولةعصر

،55

خانأبعمانشاهدأنهالىكوندرالرحالةيثيرالخاناتهذهالىوبالاضافة

الجامعالمسجدبينماالواقعالسوقوس!عثرالتاسعالقرننهايةفيالمساحةكبير

أما.الحاضرالوقتفيأثرأيالخانهذامنيتبقلمولكن)65(،الرومانيوالحمام

-،للسبيلبخانقلاوونبنعدالناصرالملكاللطانزودهافقدالكرك

هذاأنوالظاهرم()66(،هـ)7111311سنةالجاوليسنجرالأميرالىببنائه

.عمانخانمصيرنفسلقيالخان

)64(

)06(

)66(

النالي:الصالقشفيوتطالع

إلاثحىواالركوةوآقماالصلاةوأقام.الآحروايوملالنهآمىمىاللهماجديعمرانما

اطاجأميرالحيراتصاحصالماركالمكارهذاجددالمفديىمنيكونواأنأولئكفعىالد

0118سة(الحجةذيفي)...باشاعأر)؟(الورير

)أنطر:

76..Brunnow,Provincia Arabia, vol..2 P

.95.Conder,The survey of eastern Palestine. P

266.ص2ج،الكامةالدررحجر:ابى

924

http://www.al-maktabeh.com



)3(

الهربيةثارالاَ

الشوبك:تلعة1-

البتراء،مدلةوأطلألالكركبينالأردنمنطقةجنوبيالوبكقلمةتقع-

الثراةجبالأحضانفيالقلعةهذهوتربض.عمانمدلةجمنوبيأ214وتبعد

صامقجبلقمةعلىالقلعةوتقوم،البحرسطحستوىفوقم03Vfارتفاععلى

جزلرةالحالةهذهنيوضعهويشبه،الأربعجهاتهمنالأوديةبهتح!الارتفاع

المحيقة.الأوديةمنمحي!وس!عائمة

خربتولكنها،الأنبا!عصرالىإنثائهاتاريخلرجعابناءقديمةوالقلعة-

ثم،الأردنثرتىلمطقةالبيزنطىاطمطوالكذلكوظلتالرومافيالعصرني

صراعوهو،والبيزنطيينالساسانيينبينالحربيالصراعفترةنينجاؤهاتجدد

ملكالذييقدورأن":ياقوتويذكر.الاسلأميةالعربيةالفتوححقاستمر

والبلقاءالثصراةفيباقوهوطىءمنربيعةبلادالىم905شةنيسارالفرس

بنربباالثوبكيعرفخرابقديمحصنعلىونزل،موصىوواديوالجبال

بطرلىالثاممنمصرالىالفروبطلرجالهفيهورتبفعمرهموسىوادي

")63(.الممنهذابعمارةالعربمعالبرية

فترةنيالأصقاعتلكفيالهربيةوطيتهاتؤديظلتالقلعةأنوأعتقد

اال!يطرةخلألأو،العباصىالمصرأوالأمويالمصرفيسواء،الاسلأميالحم

332.ص3ج،البلدانممبم:ياتوت)67(
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هذاحولصريحنصالمصادرنيإلينا!عللموإن،المنطتةهذ.علىالناطمية

الأولبلدو!ناندفعحقالمقدسبيتجمتلونالصيبيون!كدلمولكن.الموفوع

وخنهاقلمتهابناءوأعاداثوبكالىفيملالجنوبنحوم(11هـ)90515شة

Montمونريمالوصما!اوالمقاتلينبالرجال Roailعلىسيطرتهإحكامبهدف

الجيوشحركةومراقبة.الأردندروبعبروالث!اممصربينالاتصالحركة

والبحرالمربيةوالجزلورةالرافد!نوبلأدوالث!اممصربينماالتباريةوالقوافل

الصراعمرحلةخلالدورهاتؤديالعملاقةالقلعةهذهوبقيتالأحمر)68(.

هـ585سنةنيالد+!صلاحلقواتاستسلمتأنالىالألوبيالصل!

الحمفلدُنيدخلتعندئذتقرلبأ.سنتيندامطويلحصاربعدم(،)9118

أوزادفعمزهااهتاطجلعي!ىالمعظمالملكوأولاهاالألوبيونبهافاهتم،الألوبي

بزعامةالألوبيةالكركإمارةفلكُفيدخلتثم.الكثيريخ!اوجددتحصيامهافي

بينهنزاععثارأصبحتولكنهام(،هـ)6269122سنةداودالناصرالملدُ

حصنهتكونبأنطالبالذيمصر،ماحبعدالكاملالمللىُال!لطانوبين

عمهالىيقدصاأنداودالناصرارتضىأنبعدبينهماالتراعوانتهى.الحصين

خزانتهأصبحلأنهاالثوبكبحصنعدالكاملالملكُاهتموعندئذ،لرغبتهضيقأ

فيالث!وبكدخلتئم،عمارتهنيوزادنيفجدد،الحاجةعندبهيلوذوطجأ

وع!دبالقلمةكميرأفاهتممصر،ماحبألربالديننجمالصالحالملكحم

الدينع!والأمير،الحليأيدصالدينصاللهعبدآيبكُالأميرالىولايتها

هذااهتموقد)96(.وغيرهمالزرادآيبكالدينعزوالأمير،الهص!0سنجر

سطورستةمنكنابينقشمنذلكُعلىونستدل،عمارتهافيوزاد،بالقلعةالوالي

نصه:هذاالقلعةقاعاتإحدىفيملقىشاهدته،!ثعحجرعلى

تتادممنخربتدوكانوخمائةتعصةنيوعمرهائوبدُبفدو!نوأخذ5:المغرفىيقول)68(

بغدو!قصده5:المماليكططينتاريخمؤلفوكول366(.صاج)الخطد،،النين

ورتبفممره،السينتقادممنخرا!حصنكلمثذوهووخ!ائةتعضةفيالقدسصاحب

242(.ص،الم!لكطط!لاريخ:)مج!ول"الاعمالللدُوملكف!هاصحابه

.131ص3ج؟الزمانمرآةزيل:اليود!)96(
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الوبكقلعةنيدائريةالنمفالأبراجلأحدخارجيمنظر

ء؟؟بر*بمحبم،!كا!

،!3!ث!ع-!--7

!!محسبماد!ء2A!كا،"3

كى!سم!ءروء!ء9"!ع!"غة

!م!،ء*ط!3

جسهك!س*7س!:كا"

طد!بيي!فال!

+س،ىكا!بر.(صء-،كاش

المتقيهالاسكفةعلىالاسلاميةالنقوشويلاحأاثوبكلقلعةالرسيسيالمدخل
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...................الصاطىالملكيال!لطاني0000000000000000000)1(

........اللهخلدألوبابنبكرأبيبنكدالكاملالملكالثهيد)2(

)3(.................................................................

الدينعزالكبيرالأجل...........................الأميروذلك)4(

.......ادالصالحىالمدكىبالاسكندرانيالمعروفاللهعبدابن5()

.................وأربعينستائةضهورفي.................وذلد06ُ(

إلا،الكركصاحبعمرالمنيثالملكُحمالىذلكُبمدالتلمةانتقلتثم

عمر،المنيثمنانتز!اأنليبثلمالترك!نيآيبكُالد!عزاال!لطانأن

أحدنيثبتأوجدتهكتابينقشمنذلكعلىونستدل،عمارتهافيبدورهفجدد

نصها:سطورصتةمنوالنقش،الأصليمكانهغيرفيالجدران

هذاعمرالرحيمالرحمناللهب!م)1(

ال!صلطانمولاناأمرنيالمباركالمكان)2(

آيبكابن.....الملدُ)3(

واًنفذوأمهملكهاللهخلدعدابن)4(

الاميابلسباشارةوذلكأحكامه)5(

وستهائة.وخمسيئاحدىشةضورنيقطزالد-شجال)6(

دولةسلاطيناه!اممنكبيربجانباالثوبكُقلعةحظيتالحينذلكُوشذ

الىاشنادا،ليرسالظاهرالملكالسلطانزمننيالأخصوعلىالأولىالمماليك

نحتلفةأمحنةفيحجارصماموزعةقطعثلاثمنمبتورةعبارةيحملكنابينقش

التالي:نقرأالنقوشهذهبحموعومن،القلعةأبراجمن

عبدبنبيبرسوالدينالدنياركنالمنصورالهاهد...*

(،)7ْ(.و....ملكهاللهخلدالمؤمنينأميرصيم....الله

،ظ!+ا)،كأSauva!الاt,،1ءأ*)07(

224,2.Pةhrunolugique 'd epigraphie Arabe, volظpartuire!ظك

911.vol..1 P,اضا""3ا"ةةBrunnow. Provin
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خليلالأشرتسلطنةنيحدثاأضرارمنالقلعةلهتعرضتماأسوأأنإلا

الأميروتوجه،اثوبدُقلعةبهدمأمر،م(هـ)2963912سنةففى،تلاوونابن

وأخربهافدعا،المهمةهذهلانجازدضقنائبالأفرمالحمويآيبكُالد-ئعز

الملكاليلطنةتولىأنالى!دمةالقلمةوظلت)القلمة()1،(.باستثناءكلها

الدكنعلأءالأميرالعمللهذاوندب،بناءهافاعاد،لاجينالد!صامالمنصور

.المهندسالحميدعبدبنعدالىالتنفيذصمةأش!دالذي،المنصوريقبرص

علىمثبتةالكبيرالنسخبخدكتابيةبنقوشأعمالهلاجينالد!نحمامخلدوقد

تعرضتال!الأبراجأن.لموالظاكلوتجديدهابناؤماأعيدال!الأبراجسظم

والثطلية.الثرتةالجهتيننيتقعال!هىخليلالأ!ثرتالملكصدنيلالدم

الجنوبيالطرفأقمىنيالواقعاثكلالمستطيلالكبيرالبرجوص)القلة(،أما

وقد.التولأطفناكما)72(تهدمقديكنفلمالقلمةأبراجأكبروص،النربي

يمينالىالواقعالمربعالبرجعلىمثبتةلوحةعلىوالتجديدالترميمأعمالسجلت

يلي:مانياونطالعالجميلالبهيرافسخبخ!نض!تالقلعةالىالداخل

عداللهإلاإلهلاالرحيمالرحمناللهبسم.جلالهجل،الله

التلعةهذهبإثاءأمر،الإسلأماللهعندالدصنإناللهرسول

اباهدالعادلالعالمالمنصورالملكُالأعظمال!لطانمولاناوتجدلدها

الله،بدلاجينالفتحأبوالمنصوروالدكنالدنياحامالمظفرالمؤيد

فيوذلكُوصمائةوتصمينسبعش!ةفيوذلكُأيامهوأدامملكه

بنعد.....اللهرحمهالمنصوريقبرصالد!نعلاءالأميرمباشرة

،)73(.المهندسالحميدعبد

)71(

)72(

156ص8ج،النراتابنتاريخ:اتالنرابن-332ص13ج،والنهايةالبداية:كيرابن

النبوم:الهاشأبو-793-693ص2جالديد،النهج:النضائلأبيبنمفضل-

.61ص8ج"ةصالزا

فيوهيالطليمةبرجعاصرهاأهمو!نكبيرةقلاعنجيتم0012ضةشذ:توبسونقول

)أنظر:التلمةفيالأبراجأكبرالحادة

7(r)يْى:أكأالنصوأنظر

026..Thompson,History of the middle ages, P

911..P(ا.Brunnow.Provincia Arabia. vol
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لمينوالمواجهالقلعةمنالصماليةالمجةفيالواقعالدائرينصفالبرجأما

التالي:النقششليهاالنصر

أمر،الاسلأماللهعدالد!نإناللهرصلعداللهإلاإلهلا،

المالمالمنصورالملكُاللطانمولاناوتجدلدهاالتلعةهذهبإثاء

سادته...لاجينوالدنياالد!حامالمنصورالمؤيداباهدالعادل

،)"،(.وسقائةوت!مينشعسنةفيذلدُنصرهوأيد

نصه:هذانقثأالملويةالأبراجأحدفيأ!أوقرأت

وتجديدهاالقلعةهذهبإنثياءأمر،الرحيمالرحمنالله،بم

مبا!فرةفيوذلكلاجينالد!نحامالمنصورالملكاللطانمولانا

وتعينسبعضةقبرصالمنصوريالد!علأءالكبيرالأمير

.v(،)5وستمائة

هذاالمربمةالأبراجلأحدكبيرةواجهةعلىالترميمأعمالسجلتكذلكُ

نصها:

وتجديدهاالقلمةهذهبإنشاءأمر،الرحيمالرحمنالله،بم

")36(.....المنصورالملكُاللطان

البلاداجتاحتال!الزلازلبفعلوالتخريبللهدمالقلعةتعرضتثم

ييارعون؟نواوالثانيةالأولىالم!ليكدولةسلاطينولكنمنهاأجزاءوهدمت

م0184سنةنيباشاابراهيمأقدمأنالىكذلكُوظلت،لقهدمماإصلاحالى

.اثاملبلاداحتلالهعندوذلكالأردنيةالقلاعوبقيةهيبالد!اميتنف!اعلى

طبقاتما،معرفةحقأوالأصلىتخطيطهاتبينالباحثينعلىتعذرال!ببولهذا

تماما،صدمةوالجنوبيةالثرتيةووابهتها،الأنقاضمنكومةالداخلمنفي

.Brunnow,op..911فيكذلكالقثىدصوأنطر(،7) cit. vol. ,I P

.Brunnow,op.118:أيضاْوال!)75( cit. vol. 01 P

عماد.النجيلق!م-الأردلةالعامةالآثاردائرةقأبمأال!موشهدهلصوألظر)76(

للقلعة.مدايةريارةطرقيعىولس!.ولو!لركا!ساعممدتلدبهمالمشةوالمصوص
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ولكنهاسيئةحالةفيإليناوطتال!،والغربيةالثطليةالواجهةإلايبقولم

للهدمتعرضفبعضهاذلكُومع،كاماَتهدمتقد!نتلومماأفضلحالأيعلى

ضتالأبراجبعضفيالنقوشتحملالقالحجارةألنبدليلبناؤهوأعيد

وتسله.الكنابيالنصتتابعبانيهالراعفلم،عث!وائيةبطر!ة

الهيطة،الجبالبقيةيعلوجبلقمةعلىتنهضاًسلفتكماالوبلىُقلعة

ذلكُومع،فظةبطريقةالجيريالأبيضالهجرمنبنيت،مستطيلشكلوتتخذ

الىللوصولسبيلمنوليس.متفرقةأجزاءفيالمصقولةالحجارةبمضيخهانجد

يدورمْالنربيةالجهةفييبدأ،حو"يدورصاعدحلزوفيطرقيمنإلاالقلعة

صتطيلواصعبابوص،الرئي!ىالمدخليقعحيثفالث!رتيةالث!اليةالى

دائريةرسومتراصازخارفعليهنثتأفقيبعتبأعلىمنلختهياث!كل

)37(.المملوكيةالاسلاميةالمساجدأبوابيمثبهالمدخلوهذا،النخيلوشجرة

فيويلأحظ،ومربعةأسطوانيةنصفأبراجيتخللهضخمسوربالقلعةومحيط

الداخلفيشعولكنهاضيقةالخارجمنتبدوللسهاممنافذوجودالأبراجهذه

أرضيةمنارتفاعااكثرالمنافذوفتحات،الغرفمنيقرباماتمثكلصيث

الداخلمنالأبراجوتشنل.مصطبةطرلىعنإليهاالصعودويمكنالغرفة

متقيمةأعتاببمضهايعلوأبوابطرلىعنإليهاالدخوليمكنمربعةقاعات

.واحدةحبريةكنلةمنأعتابوبمضها،متعاث!قةحجريةسنجاتذات

نيمبالفةمتداخلةزواياتتخذالأعتاببعضفيالمتعاشقةاال!نجاتأنونلاحظ

أجزاءأكثرتشكلالقلعةنيالنربيةالجهة؟نتولمابينها.التحثصيقاحكام

ثمالنربيةالجهةمنيمتدللحمنالمؤديالطرقيلأنذلكُ،للخطرتعرضأالقلعة

حيثالهصنمنالثرتةالجهةالىيصلحتىحلزوفيبشكلويدورشمالايتجه

،الدفاعفيهوتركزالجزءبهذاالعنايةازدادتولمذا،الرئش!المدخليقع

برجمناعةزيادةفيومبالنةلتقولغها.البدناتمنبالعديدأصوارهوزودت

منبرصيفالخارجمنالقلمةعليهتقومالذيالجبلمنحدركس!)القلة(،

قلعةفينراهالذيالنحوعلىالخارجالىجدارهيميلالأملسالحبر

)77(
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بطريقةحجارتهابناءأعيدالنقوشأنويلاحقاثوبكتلعةفيالمربعةالأبراجأحد

عوائية

الثوبكبقلعةالجميلالنخبخهالنقوشاحدى
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أمامصاتلوضعالأسوارأدنىالمائلالرصيفهذامنوالمغزى)38(.الكرك

هذهعلىالأحبارقذفللمدافعينالفرصةإ،حةالوتتننىوني،النزاة

الأعداء.علىلتنعكسالمنحدرةالقواعد

منهاالثطليةالجهةففي،الماءمنهاتتدفقوعيونخضروديانبالقلعةويحي!

الرثيس!البابمواجهةنيمنهاالثصرفوإلى،العنصرعينتقعالواديقاعوفي

فيالرغايةعينهناكثم.الخشمانعينتقعمنهاالفربوإلى،المام!عينتقع

أما،القلمةجنوفيفتقعمنامسعينأما،للقلعةالثرقيةالجنوبيةالزاويةمواجهة

تكا.الثصرتيالجبلسفحلهاخصصفقدالقلمةجبانة

الىونميل.دارصةأطلالإلامنها!قفم،ممامأصدمةالداخلمنوالقلعة

تكونوقدطابقينتكونقدطبقاتا،عدةمنتتكون؟نتبأنهاالاعتقاد

وجهعلىالعددتحديدمنالتحققدونيحولأصابهاالذيالتدميرأنإلا،ثلاث

الث!اليةالجهةنيالاَنحقماثلازالماصجدعلىتشتملوكانت.الدقة

الذيالجبأما.م5وعرفهام13طولهاالشكلستطيلةقاعةويشنلالشرتية

وجودوللاحظ،المجدمنالث!رقالىفيقعالقلعةعنالمدافمونشهلشتسقي

وفي.الموتعصلالمنتصرةالأشجارمنابلوبالزلغونلعصرزيتمعصرةآثار

أنابيبإلامنهلخبقولم،واضحةغيرمعالمهحمامبقاياالقلمةمنالعلويالطابق

كبيرةقاعةالقلعةمنالجنوبيةالجهةوفي.المياهإليهتحمل؟نتال!الفخار

باطنالىيهب!ضيقدهليزالقاعةهذهوبداخل،الكنيصةاصمعلي!ايطلق

الدهليزهذاوصتهى،درجةاVAالموقعطحمتوىتحتعمقهولبلغالأرض

إلا.وذخائرهمْأموالهميخزنوناالدلاطينكانحيثالخزانةأخهاويعتقد،بقاعة

منالفربيةالجنوبيةالجهةنيالموجودةالعميقةالبئرضاَللنظرالملفتالثىءأن

الصخرنيمنحوتلولبىدرجطرلىعنمظمممرفيإليهاالنزولويمكن،القلعة

بركينني!حبماءنبعبهبكهفالدرجهذاولفتهى،درجة365طوله

الهاضر.الوتتنيجافةاحداها،مربعةأمتارأربعةماحتهما،ستطيلتين

(VA)
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نيالببذلكُويفسر،الحصارأوظتنيبالماءالتلعةتزودالبئرهذ.كانت

بعدإلاالأ*بيالدممنلصلاحتيشملمأنهارأيخاضدللحصارالطولىصودها

نيالموجودةمناصعيننبعمنص،انبعهذاأنوالظاهر.شتيندامحصار

شدمنها،الماءجلبوصعوبةالهينهذهولبمد،،القلعةمنالجنوبيةالجهة

بمياهوتزودبالقلعةحضرتالقوالصماربمبالاَبارالمأوقاتنياستعيض

الأنابيبِهذهبعضزالتوما،القلمة!حمعفغارلةأنابيببواطةالأمطار

للأَن.باتية

أئوانباختلافيتميزللقلعةالعامالممماريالمظهرفانألأمركانماوأيا

عبرالقلمةبنيانورممتجددتالقالعاملةالألديباختلات،االتخدمةالمواد

الواضحالاختلاتبفضلبجلاءنميزماأوبينهانفاضلأنويمكن،التار!خضب

أكزتبدوالاسلأيةالفترةفيالمعماريةفالعناصرالبناءوطرعةالحبرنوعفي

بكثرةنلاحظهماوصالحجرمداميكترتيبأوالبناءصنوفحيثمنتنميقا

أنناحق،بناؤماوأعيدهدمتال!الأبراجنيأوالداخلنيسواءالقلعةفي

كلنياسلأميةقلعةهىالهاليبمظهرهاالقلعةبانالاَننجزمأنن!تطيع

نبطيةالأولالمقامنيضعليهاأقيمتال!الأولىالأسىإلاالالممنثاَتها.

طيبية.ثموفارسية

:الكركتلعةب2

الميت،العحرمنالثرقيالجنوبيالطرفعندويثموخالكركقلعةتفع-. صو

نحوالبحر!حمتوىفوقارتفا!اويبلغعمانمدلةجنوبيآ121بمدعلى

لهتحطحصنا،صمازأشكلمرتفعحمل----ْ،ْم-.. لحمه.علىلمدبي!لد31

الجهةأما.والجنوبيةوالفربيةالث!رتيةالجهاتمنصحيقةطبيعيةأجراف

06عمقهيبلغالصلد)92(الصخرفيتطعصناعيخندقبهاأحاطفقدرالثالية

:خلدونابن96ص3ج؟الخطيرةالاعلاق:ضدادابن-605ص11ح.الكامل،الأثيراب!)97(

203.صهج.الحبر
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المصورنيالقلاععادةعلى،حديديةبلاطمتحركجسرنرقهووضع،ذراعأ

استراتيبىبموقعقتمتعإذنفالقلعة.الخطرأوقاتونيليلالروفع،الوسطى

عنفاستحقت،المميقةوالخنادقاالحيقةالأوديةمنمحيطوس!،حصين

عدالمدفةوقيتأيضاَحصانتهافيزادومما-النراب()حصنلقبجدار

الأخطار.عنهاوتدفعتحميهاالثالمنأقدامها

.م.ق086المؤابيينع!دالىإثائهاتاريخيعودللنايةقديمةالكركوقلعة-

الأصفيعنقوشنبطيةتماثيلوجودبدليلبعدفماالأنباطاستخدصاوقد

إليهاأشارتحيثللأردنقيأوادرعأالبيزنطىالعصرفيوظلت.بالقلعةالأولى

الفتوحاتوني)8ْ(.المنةطذهقلاعمجموعةبينالضيفائيةمادباخريطة

له)98(.فاستسلمتالجراحبنعبيدةأبيبقيادةالمسلمينجيوشطرتتهاالاسلأمية

هذهنيالدفاعيدورهاتؤديالاسلاميالمصرفيظلتالقلعةأنوأعتقد

إليهاوالاضافةتقويتهاعلىعملوانماوإ،القديمةالتلاعيهملوالمفالمسلمون،المنطقة

تؤديبقيتفقد،عمانبقلعةاهماصممنذلكعلىونستدل،والبنيانبالزيادة

وصلوقدوالفاطمى)82(.والمباصىالأمويالحمفزةنيالأخرىهيوظيفتها

تصتخدمكانتالكركقلعةأنويثبتهذهنظرناوجهةيؤكدتاريخىنصإلينا

بنومفرجالفاطميينبينالصرْاعفترةفيوبالذاتالفاطمىالمصرفيحصناَ

الوزلروأرسلفلقد)83(.الرملةوواليالشامبلأدعربأميرالجراحبندغفل

التركىبلتكينبقيادةجيث!أم(هـ)372829سنةكلسبنيعقوبالفاطمي

ويهانبصاحبها)84(.ستجيراَأنطاكليةالىالأخيرشرب،الجراحابنلهاربة

)08(921..Small,Crusading warfare. P

التاريخفيالأردنيةعمانمدفةبحث:كوانمةدرويثىف2-33ص.الثا"تمفتوح:الأزدي()81

.9ص،م7691أكوبرالا!دريةبجامصةالاسلايةالحضارةلدوةفي،طالوبالاصلأمي

8()Tالهضارةندوة،الىجطالاصلأمياتاريخفيالأردنبةعمادعديةبحث:غوانمةدرولى*ف

9.ص،مv,91أكوبرالاصكدريةبجاممةالاطية

واضبدطبريةالىططانهواتدفلطينعلىاليطرةس9536سنةفيدغنلبنممرجتمكى83()

25(.ص2ج.الهنفاالعاظ:)الممريرلىالاحكامفيوجاربالبلأد

.256صجا،الخفااشاظ:المقرلروي-02هص6ج،الدرركنز:آعكابن84()
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3-.ىلا.ء،جم!طيم!:..ل!"شت!ح!ءْء

!*-*3لأ"."*ء.ول!."ء/ء!ء؟!لأ-+،
.،؟*303كاهـس+

.!"لم"/لأفي.-*/،ول*"/+،أ.!!آ*جميكأ-ج!،301-

!ىةص!خيتحبن.!اا"لى:!،:كا8=
*+/*خ!بسلي--كا03-كيي

لأ؟غكل!اطءبر-..قي*!صص-213؟././?"/!..3.،!تكا!، .ءلمِئ!-!*!بم!،.*ا-ى؟ل!-

كل

?ء!كأ!سكا7،!

ء؟"كلؤء)ً!-ء*ِّ*"!!-،

."لمء!ر-؟

3.3!-!؟!*3-?ي:-4في

الهديثةالمدينةتكتنفاالكركلقلعةعاممنظر

261

http://www.al-maktabeh.com



مويلركتابمنالكركلقلعة!يطيرسم

بالهجارةالمرصوتالمنحدراتاحد-Aوج!رهاللقلعةالرئيسيةالبوابة-1

الأسوار.ارتقاءعمليةلعرقلةالملساء.الخثبم

للقلعة.السريةالأبواباحد-9.القلعةمنالفلىالاجزاء-2

النصر.بابوبجانبهاالبركة-01.الفلىللأجزاءالمؤديةالبوابة-3

الأمامي.الخندق'-1.الفلىللقلعةالخارجيةالجدران-4

الخلفي.الخندق-12.الثرتيالثاليالبرج-5

والفرب.الثرقمنسحيقةاجراف-13.للكنىالمعدةوالقاعاتالقصر-6

V-(.بيبرسالظاهر)برجالقلة
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صدثقرجع،الجراحابنبهربعلمفلما،دثقالىبقواتهوص!لتدبلتكين

فاخذهالكردًلهكالالثراةجبالفوضتكينأ!امفيلهكانحصنالى

دمشقعلىانزلأنالجوابفوردمصر،الىبذلكوكنبب!نمنوخل

كانتالكركقلمةأناذنالنصهذايؤكد،)85(.قامأمرنيواجتهد

الروايةأما.الشامبلادالىالصليبيينقدومقبلأيالفاطميينزمنموجودة

نأفيهاوذكر،القلقشنديعنهونقلها،الخطيرةالأعلاقنيشدادابنذكرهاالق

حقوزادوهوسوروهحصنوهالرهبانوأن،للنصارىدلرأكانالكركح!ن

منبل،ثابتتاريخىنصعنكقل!الملأنهضعيفةالروايةهذهحصنأأصبح

أستبعدفإنيولذا،)86(.عليهأعتمدثقةأخبرني،ةيقول!و،بهميثقأناس

ف!اإليهوأشرتآيبكابنبهجاءالذيالتاريخيبالنصوآخذضدادابنرواية

الىالصليبيونأتبلعندماقائماكانالكركحصنأنذلكُمنونصتغلصسبق

م(،هـ)5371142سنةفيذلكوكانإليهوأضافوافيهزادواولكنهم،الثام

اللاتينية.المقدسبيتمملكةملك،فولكُالملكساقىباينالأمرهذاتولىوقد

لعبتوقدالثامبلأدفيالصليبيينتلأعأهممنالكركقلمةوأصبحت

ال!ثوبكوقلعةهىوأحكمتبلادنا،فيالصلييالصراعفترةنياهامدورأ

نيتحكمتك!الأردنشرقيمنطقةفيوالدروبالمالكُكلعلىسيطرتهما

الىالأحمروالبحرالمربيةوالجزيرةمصرمنالقادمةوقوافلهاالتجارةحركة

وبالعكس.والعراقالشامبلأد

قواتعليهاأحكمتهشديدلحصارالكركقلمةتعرضتحطينممركةوبعد

.602ص6ج"الدرركز.ايبكابر85()

لبهاوترقىبدشقنثاْ.الثامقرىمناطارثونلهميقالالمربسبطىسهداوقام

بلتك!،لقادةجيثأإليهوأرسلالعزيزفحاربه9536شةعليمااليطرةستمكىحق

89شةالهرمنيعلهالقضوألقىفحاصره )r 537 r)الخيعةعهفعفامصرالىأرطهم

ضةفيدثقعلىاضولىتدهنتكيىو؟ر358(.صخا،الحمااتحا!:)المقرءيالماطمى

كلىشيمقوبالمزيزواتهم373ءسةتونيحقمح!ربوبفيالمريزكهفعما5364

.(187ص6ج.الدرركنز:آيكابن:وانظر.263صاج،الحفا!اتما:)المقريريبسه

96.ص3ح؟الخطيرةالاعلأقسْداد:ابر)86(
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عاممنلقربمابعدم(،هـ)5841188شةلهماستسلمتحقالد!نصلاح

تؤديالكركتلعةواشمرتالألوفيالحمفلكُنيفدخلتتترلجأ.عامونصف

والمملوكي.الأل!بيالعصر!نِطوالالمنطقةنيدورها

الثرتيةالجهةمنطولها!بلغالثكلشطيلضغمبناءالكركوقلعة

م85طولافيبلغالجنوبيةالواجهةأما،م024الفربيةالجهةومنم022

بنيتوقد.م135فطولهاللتلعةالرئيح!المدخلفي!الينفتحالقوالثطلية

زلكمعلبدوالبناءولكن،متاضةغيرفظةبطرلقةالصلدالحجرمنالقلعة

منهامأقطاعأوث!كلبالقلعةالضخمةالمربعةالأبراجوتحي!مقاصكأ.قويأ

رضتكما،للتقويةالبدناتمنعددعلىالأسواروتثتمل،الدفاعىالنظام

عمليةلتمرقلالمل!اءالصلبةبالهجارةالأسوارخارجالعميقالمنحدرأجزاء

أحدهاجناحينعلىتحتويالقلعةوكانتإليها)83(.الوصولأوالأصوارارتقاء

،الجنوبالىالثالمنوالفليالثرقمنيقعفالعلوي،سفلىوالآخرعلوي

أبراجأكبروهوالطيعةبرجأو)القلة(أما88(.عنها)الدفاعمهمةويتقاممان

ستطيلمنالثرتيالجنوفيالطرتأقمىنيفيقعضخامةوأكثرهاالقلعة

للمدافعينا.لأخيرالملجاهوعادةالكبيروالبرج-م36ارتناعهولبلغالقلعة

،الحبارةبكتلالمكسوالمنحدرقمةعلىب!وقد-النهالةفيإليهيلجؤون

فيسمىللآناصمهيحملزالولابيبرسالظاهراللطانعهدنيبناؤهوجدد

نصه:هذاأعلاهفيمثبتكتابينقشمنذلكعلىونتدلالظاهر(،)برج

الأجلالييدالظاهرالملكاللطان...الرحيمالرحمناللهبم،

والد!نالدنياركنالمظفرالمؤلدالمراب!الهاهدالعادلالعالمالكبير

الكفرةقاتلواللاطينالملوكسيدوالمسلمينالاسلامسلطان

ائقبتينصاحبالبحر!نملكالخلقبنيثالحقناصروالمثصركين

الأرضنياللهظلالمعظمةالخلافةيحيالثر!ينالهرمينخادم

)87(

(AA)

.221.Small,Crusading warfare. P

.31.Oman,History of the art of war, vol..2 P

022.Small,op. cit. P
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اللهأعزالصالهياللهعبدبنبيبرسالمؤسنينأميرقيم

.(9")،ططانه

الصخر،فيالمنحوتالخندقايحميهافكانللقلمةالأماميةالواجهةأما

-----!------------

الخندقهذاولدعم.الهاجةعندلصفعخيج!ربواطةبالمدلةوتتصل

نيللقلعةالرئيسيالمدخلولنتحبارزنتوطرفعلىقائمانكبيرانبرجان

الىرأساَكضيالمدخلهذايكنولم.البارزالنربيالبرجأدنىالواجهةهذه

يمكنالمهاجينأمامعقبةلثكلبحيثآخرممرمعكمامدكانوإنما،القلمةساحة

فتحاتعليهتيطر،سقوفطويلدهليزالىالمدخلويزديوراءهاكمائنوضع

ثمقائمةزاويةضكلعلىالدهليزلنث!ثمالممرلهذاالجانبيينالحاجزممنفيال!هام

زيادةمتباعدنببابينالممرهذازودوقدالقلعةبصحنلينتىثانيةمرةيتعاصد

جهةمنآخربابوللقلعة)ْه(.والدفاعالأمنلمتطلباتوتمكينأالهيطةفي

ابخوبيةبالجهةيربطهكانآخرجسرأأنشكولاالنمما،)بابلعمىالجنوب

.ال!ورمنمتعددةجهاتنينقبتسيةأبوابوهناك،المنحدر)19(ذلكُعبر

الزواياقائمةمربعةأبراجبأربمةزودتفقدالسورمنالث!رقيةالجهةأما

ياردةهوه25بينماتزاوحبينهافماتفصلهاالقوالمسافةالور،عليهايوتكز

منافذوتكثرقدهإ)39(.23و01بينمافيزاوحال!ورستعنبروزهاأما

منوالأبراجالأسوارباعلىويمتد،والأبراجالأسوارامتدادعلىالسهام

الدراوي.وراءويحتمونالقلعةعنالمدافمونعليهيتحركممثىالداخل

)98(

)09(

)29(

222.op.cit. vol..12 P*ءأ،،.Combe. Sauvagel

مد!ةفيالعرباضصلهطوأولةالثرقمنالنربأخدهانخيةالمداخلمنالاْلحوبهذا

وأ،الداخليالفاءلرىأنسالابالىيصلالذيالعدويمكىلاأنهفيائدهوش!بنداد

؟(.11ص،الو!ىالمصوريىالمكريةالممارة:زكيالرحمن)عبدفيسالىمهطيموب

بينالمتواصلالصراعبحموالمفربالأندلسنياضخداطضاعالاْطوبهذاظنكذلك

عادةيمىالابوابشالنوعوهذاالموحديةالأبوابمعظمفيولجق.والاطمالميحية

.(All,2ج.الكبيرالمفربطلم:المزلرو)عبد(المرافقذات)الاْبواب

ا.raص،والمصورالأيامتثريفالظامر:عبدابن

221.Smail,Crusading warfare, P
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سامقجبلسنعلىالكركقلعةأبراجلأحدمنظر

المربعةالأبراجأحد

الكركتلعةني
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واصطبلأت،الجندليكن!ونجرفوقاعاتعديدةمبانالقلعةخلدافيوتتوزع

هذهوبض،المقاتلينمنآلافلعدةتتحيجملهاحدأالاتاعمنبلفتالخيل

للتهويةبنوافذمزودةممراتبينهافياتربطها،طوابقخسةمنيتالفالأبنية

جعتالكركقلعةأنفيهثكلاومما.الهاملاطلاقأعدتوأخرى،والانارة

فيوتتمثل،القويةالدفاعيةوالاستحكاماتالحصينالاسزاتيبيالموقعبين

لأنكلهذلكهيأهاوقد.المميقوالخندقالماليةوالأبراجالشاهقةالأسوار

أمامصودهانيالرهووهذا،المنطقةفيوآمنعهاالحصونأقوىمنتصبح

.قلاوونبنأحمدالناصرالسلطانعهدوفيالدشصلاحعهدنيالطويلالهصار

في،سنةوأربعينستعنتزيدلامدةالصليبيينقبضةفيالكركظلت

دولةعصرنيأوالألروبيالهمفترةفيصاء،الصنينمئاتالمسلمونتملك!احين

وماباصلاحاتهموطسوا،عديدةمعماريةإضافاتعلي!افأضافوا،المماليكُ

بحق:نقرريجملناممافيها،الصليبيةالمعالموتمدللاتإضافاتمنعليهاأجروه

خالصة.إسلاميةقلعةأنها

وألحقت،تحصيناتهاببعضأطاحتالزلازلمنلعددالكركتعرضتثم

أصابتهام(121هـ)8061سنةعيسىالممظمعهدفني،بمنشاَتهاجسيمةأضرارأ

منكثيرةجماعاتودفنت،الكركمدلهنةدورمنعددأهدمت،عظيمةزلزلة

المصادركانتوإنأبراجها،بعضتهدمفقدالقلعةأما.الأنقاضتحتسكانها

أبراجمنعدةوسقط،:يولفالمقريزي،الأبراجهذهعددالىتثيرلاالعربية

عليه.كانتماالىوأعادهاالأبراجهذهبناءعشىالمعظمفأعاد،)39(.قلعتها

هـ066ضةعنيفةبزلزلةالكركأصيبتعمرالمنيثالملك!دوفي

عمرالمفيثالملدُفبادر)"9(،والأبراجالأبنيةبعضانهيارفيتسببتم()1261

في!ا.!دمماإصلاحالى

9()rابن-78ص،الترنينرجالتراجم:ضامةأبوةوانظر.017صجا،اللوك:المترل!ي

62.ص13جوالنهالآ،البداية:كير

.114ص2ج!الاناتةطفى:التلثدي)49(
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ف!والخاصاهآمهومدلمنتهاالكركتلعةبيبرسالظاهرالسلطانوأولى

فيآخربرجوهناكسابقأ.إليهأشرتوقد،بالقلعةالكبيرالبرجأقامالذي

هذانضهبيبرسرنكالأسدومعورةكتابيأنفاَيحملبنائهمنالمد!ةسور

نصه:

الأجلالسيدالظاهرالملكالسلطان...الرحيمالرحمناللهب!م،

ركنالمنمورالمظفرالمؤيدالمرابداباهدالعادلالعالمالكبير

واللاطينالملوكسيدوالملمينالاسلاموسلطانوالد!الدنيا

الهرمينخادمالقبلةصاحبالبحر!نملكُالخلقمنيثالهقناصر

المؤمنينأميرقيمالأرضنياللهظلالمعظمةالخلافةمح!الشردفِين

.(،)!أنصارهاللهأعزالصالحىاللهعبدبنبيبرس

الهبمصنيريكاناالقلمةفيبرجينبناءأيضاَبيبرسالظاهرجددوقد

م(،هـ)6731274سنةوفيحجمهما)69(،نيوزادفهدمطمتصدعينولعلهما

يثرفمدةفيهاوقام،القاهرةمنبنضهالظاهرفحضرأبراجهامنبرجوقع

دسث!ق)39(.الىمنهاتوجهبناؤهكملولما،البرجبناءعلىبنفسه

وسيول،غزيرةلأمطارالث!امبلادتعرضتم(ا)3912ه!296سنةوني

منأبراجثلاثةهدمذلكُعلىفترتبالكركمركزهعنيفزلزالأعقبهاجارفة

خليلالأ!ثرتاللطانفندب،المد!ةودورالتلعةأبنيةمنكبيروعدد،َالقلعة

!دموما،الأبراجتلكلترميمالشباعىايدغديالد!علأءالأميرتلأوونابن

عنيفةزلزلةاصعابتم(هـ)2072013سنةوفيودور)"9(.أبنيةمنالمدينةني

)59(

)69(

)79(

)89(

223.Sauvaget,wiet, op. cit. vol. ,12 P,Cمح!+م

رحلات)انظر:بوضوحدالأسمورةشاهدبل،انتثىقراءةشبيركهارتيتمكىولم

-401صةليركهارت

48..Muller,Castles of the Crusaders. P

.491ص7ج؟ةالزاسالجوم:الهاصأبو

.164ص7جأالزاهرةالبوم:ا!اسنأبو-85ص3ج.الزمانمرآةذيل:اليونيق

154ص8ج،الفراتابن"ريخ:الفراتابن-333ص13ج،والنهايةالبداية:كيمابن

36.ص8جةالزاهرةانجوم:الهاصأبو-783عى1ج.اللوكيكلالمتر-
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دثقالىواتصلت،الاسكندرليةنيالمشاَتبعضوهدمتالمصريةالديار

قلأوونبنعدالناصرفامر،القلعةمنأجزاء!دتوال!ثوبك)99(،والكرك

بنعدبنأحمدالناصرالملكال!لطانتعرضأثناءوحدثتهدممالإعادة

الأماميينالبرجينأحدهدممنالمهاجونتمكنأنالكركنيللحصارقلاوون

أخرىأجزاءهدمالىبالاضافةالنار.فيهوأضرموافقبوهأنبمدللقلعة

منعددأم(هـ)7451344ضةاس!اعيلالصالحالسلطانفأرسلداخل!ا.

تتوتفولم\(.)َعليهكانامالىالبرجوإعادةالقلعةمنانهدماملاعادةالصناع

ففيالثانيةالمماليكدولةعصرنيالقلمةإصابةعنذلكبمدالزلازل

تهدموقلمتها،الكركمدلةنيالمهولةالزلزلةكانتم(هـ)8631458سنة

تهدمفقدالقلعةأما،الدورمنوعدد،النيابةودارالمدكةسورغالببببها

ماببناءا!الالدنشفالأثرتالسلطانفبادر\(،الاْبراج)؟ْمنالمديدفيها

أرسلم(هـ)87671،1سنةوني.القلمةوأبراجالمد!نةأصارمنتهدم

الكركمدصةلاصلاحالانصاريالد!شرفالقافىقايتبايالأشرفاللطان

والبناء.الاصلاحالىيحتاجماوأصلح،والقلمةالمدلخةفعاتوقلحتها)3ْ\(،

ا!ممعليهايطلقالكركبقلعةقاعةوجودعنالعربيةالمصادرمنونستدل

الناصرأنالمعروفومنداود)3ْ؟(.الناصرالملكإنشاءمنالناعرية()القاعة

)دارباصمبعدف!اوعرفت،إقامتهمقرواتخذهابالقلعة(السلطنة)دارأنثاداود

(النحاس)قاعةوهناك)"ْ\(.القلعةواليإقامةمركزوأصبحت(،السعادة

والخليل،القدسعلىتطلشبابيكولها،القلعةمنالنربيةالجهةفيالواقعة

)99(

)001(

)101(

)201(

)301(

)401(

.146صجا.الزهوربدايع:الاساب!

الهاص:أبو-666ص2ج،اللوك:المقريري-9.ص8ج،بالوياتالوافي:الصفدي

39.ة29صا.ج.الزاهرةالنبوم

931.صجا،الدهوروحوادث،127ص16خ،الزاهرةالنبوم:الهاصأبو

417.صالهصر،أنباء:الصيرفيابن

"نحطوط9415لوحةالواصلينتار!خ،واملابن

ابن-348صاجا.الزاهرةالبوم:الهاصأبو-657ص3ج،اللوك:المتريزي

.025صجا.النوسنزهة:الميرني
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الملكفيهاصبنوقد،قلأوونبنعدالناصرالملكُالسلطانبناءمن!وس

913)هـ197ض!ةبرقوقالظاهر A.)\ْ5()مظمجبعنالمصادروتتحدثم

كانالجبهذاومثلالأمراء)6ْ؟(،بعضلسبناستخدمبالقلعةموجودأكان

بابمنبالقربالقلعةمنالجنوبيةالجهةوفي.بالقاهرةالجبلقلعةفيموجوداَ

الأمطاربمياهتملأكانت،م55*12*02أطوالماكبيرةبركةوجدتالنصر

القلمة.فيالموجودةالمديدةالأخرىالاَبارالىبالاضافة،بالمياهالقلمةلتزويد

الىقدومهعندالطينمنالبركةهذهتطهيرتلأوونالمنصورالسلطانتولىوقد

12هـ)685سنةالكرك Al،)9ْ7()منالسلطانخدمةنيكانمنفيهاعمل"م

1ْ8(.)"فنظفتأيامسبعةمدةوالهاشيةالمماليكُ

:عجلونقلعة-3

علىعوفجبلذروةعلىحصيناستراتيجىني-موتععبلونقلمةتربض

وترتفع.عجلونمنالنربالىآو3ع!نمنالنربيالشالالىآ42بمد

أوديةبهاوتحي!،الأردنواديعلىالثاهقالارتفاعهذامنتث!رفبحيث

قلمقنينراهماعكسعلى،الانحدارشديدةاجرافاتثكللاولكنهاعميقة

إليهالوصوليمكن،المنالسلالنحوهذاعلىالقلعةفموقع،والكركالشوبلىُ

في-ضدا!يى.خندقماالىيؤِديالمجات)99(،سائرمنصلمنحدرطريقعن

15،02بينماوعرضهامتاَر،5،01بينماعمقهيتراوحالصلدالصخر0

-632ص3ج،اللوك:المضلزي-7011138ص9ج،النراتابنتار!:النراتابن(01)5

سا-328عىاجا:الزاهرةالنبومالهاص:أبو-936صجا،النمرأنباء:حجرابن

.225ص1ج،الننوسنزمة:الصيرفي

.551ص3ج؟للوكا:ي-شلمضا(601)

73لوحة92ج،الاربنهالة:النوكلي-138ص،والعصور،مالاتثر!ف:الظاهرعبدابن(1)70

.،نحطوط،

079.Muller,Castles of to crusaders, p

.38ص8صأ،الضاتابنتاركخ:لفراتاسن()801

9(01)s inتاJohns, Medieval Ajlun, The quarterly of the department of antiqui

.25.Palestine,vol. ) , ,3191 P
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الواقعالقل!ةوباب.العدوتقدمليعيقالحصارأوقاتفيبالمياهيملؤهكان،مزاَ

فوقويقوم،حديديةسلاسلتحركهخث!بجسرمزودالثرقيةالثاليةالجهةفي

الخطر.أوقاتونيليلايرفعتنطرتين

متواصلبث!كليتحملاالقلعةلإشثاءبذكاءاختيرالذيالرائعالموقعهذاثص

الميتوالبحرطبرلةبحيرقيبينالأردننهرطولعلىالممتدةالمنطقةجميعني

الفلسطينيةالمرتفعاتطلةعلىاليطرةإحكامالىذلكُيتجاوزبل،فحسب

وسوتهابشموخهاالقلمةانثموصفد)91ْ(.الهواوكوكبالطورالىالقدسمن

هذاعلىوهي،دمث!قالىالمؤديةوالمسالكُالدروبكلقبلتراعملأقةتنتصب

القادمالصلي!الخطروجهفيلهاأماصياَدفاعياَومركزألدم!ثقدرعاَتمتبرالنحو

!ثرقىمنطقةمنالثماليوالقحالأردننهرعبراللأتينيةالمقدسبيتمملكةفن

.للأردن

وإنماقديمةأسىعلىتؤسسلم،عدثةالبنيانإسلاميةقلمةعبلونأ-قلمة

الدممنصلاحالناصراللطاننضالرحلةففي-الألربيالعصرفينثئت

القلاعمنالصليبيونبهاأقامهمالكثرةالثامبلادأنلهتبينالفرنجضدل!صف

هذهمثلخطورةوأدرك،العديدةبأضواكهالقنفذظهرتثبهأصبحتوالحصون

مدىال!ثخصيةبتبربتهلمىوقدالتحريو.لعملياتبالنصبةوالقلاعالهصون

الىالموجهةحملاتهإحدىمنعودتهعندبادرفقدلذلك،القلاعهذهأهمية

الىأشارم(هـ)0581184سنةففي.عبلونقلعةببناءالصليبيةالكركقلمة

الاستراتيبىالموضعهذانيقلعةببناءقوادهكبارأحدأسامةالد!نعزالأمير

الفرنجهبماتمنوحمالتهاالمواصلاتاطرقلتامينبالذاتاختارهالذيالهام

منسواء،الثماليالأردننو!ثرقىالواقعةالمنطقةنيلهمتوسعأيواحباط

منالأردنخهرعبرالمقدسبيتمملكةجانبمنأو،الجنوبنيالكركجهة

كخذكمايسر،نيالم!لمينقواتتحركيضمنالتلعةهذهلإن!ثاءوهو،النرب

الثاملة.التحردهرلهركةانطلاقانقطةستقبلامنما

0('')

YVT

24,23..PزولالاولاJohns. Medieval
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بين.التطيلىبنيامينالأندلسيالرحالةبهامر،قديمةمد!نةعجلونومد!نة

سيتوقد()111(.القديمة)بجلعدونعتهام(1173-هـ)561-9561165

أحدنيلقياصا)113(الربضبقلعةسيتكا(عجلون)تلعةالمدلنةباسمالقلعة

المد!نة.أرباض

كذلكوبقيت،بانيهاأسامةالدشعزللأميراتطاعأعجلونقلعةوكانت

ابنهالايوبيالعادلالملكاللطانأمرعندمام(،هـ)8061211صنةحق

عليهالقبضفألقى،مصرمنهروبهبعدأسامةالد!نبعزيلحقأنعيسىالمعظم

المعظمالىأملاكهفانتقلت.توفيحقالكركقلعةفيوسجنهالمقدسبيتفي

،عجلونتلعةعلىوأبقىبدمها،أمرال!الهواكوكبقلعةبينهاومنعشى

عينم(هـ)6111214سنةونيدينار)113(.ألفألفمنهأخذهماقيمةوبلغ

صرخدعلىاضادارههـ(64ه)تالمعظميآيبدُالدئعزالأميرالمعظمالملدُ

بناءنيآ!بكُالد!نعزفزاد،أعمالهالىعجلونقلعةوأضاتوأعالها)"91(،

.127عى،نجياميرحلةالتطيلى:نجيامين)111(

فيصكنكانعبلونيحىراهب3باصيتعبلونقلعةإنتتولالقالروا!ةأما

إلاحعقلاضيمةروايةفى،اصهالتلمةوأخذتمكانهالتلعةأقيمتالذيالدير

لبمضريومكانتاتالكركأنالىتذبأخرىروايةناثتأنجقوتداضبعادها.

أحدكانوعحلور.تديمآراميطميلمظ)عبلون(كلمةأنوالواقعبطلاناوأثبتالربان

مدينةوملك،صة18مدةلهفخضعوا؟عليهموانتصرالاسرائيليينحاربمؤابملوك

)أنظر::)أريحا(النخيل

.55.George,.A .K The Jewish Encyclopedia. vol. ,5 P

المدية،أطس(الاهوتكينالراء)بضمالربضقيل،ممبموآخرهبالتحريك:الربض)112(

عارامش!ا،ربضمنمدكنةتخلوماقلجدأكثيرةوالارباض.خارجمنحولهاوالربض

ينداد،رشيدوربض،عونأبيوربضالمنصورقواد.galحنيفةربضثل:باضافتهكالمم

.الاطلأعمراصد:البندادي:نظر)أ.مرووربض،بقرطبةشتدةوربض،ثيرازز!اءوربض

.(ti."945ص1ج

71لرحة27ج،الاربنها!ةةالوروي-367ص8ج،الزمانمرآة:الجوزيبنسب!)113(

.+نحطو!"

(it)\87.صةتالتررجالتراجم:ضامةأبو

المن=نجمالصالحالملكأخرجهء644ضةحقصرخدعلىواياْآجكالمنعزوبتي
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سنةعددالفلطينيةالآثاردائرةحوليةنيجونزبحثعنعجلونلقلعةكطيطيرسم

?I rlم

فياسامةاالالدعلىالائهاإلهيطةالأبراجغثل!اط1،2،3

الأيوبي.الدفيصلاحهدع

1 r 8، ، vالأولى.للقلعةآسك.الدأضا!اْالقالأبراجتمثل

ماحبالعزيزالملكبنيوسفالدينصلاالملكجددهالذىج."8

دمثق.

11،r\،البك.ادلعزافافات1لا

للقلعة.الدآخليةالبوابة15

الداخلية.بالبوابةالخارجيةالبوابةالدرمم!الذلج!ر!له16

المقنطر.الج!رعبرللقلعةالرئييةالبوابة17

الأسوار.خارجللماءصهريج18

بالقلعة.ا!يطالخندقا91
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ي!ارعلىالواقعالمربعالجنوبيالبرجبينهامنإليهاأضافهاجديدةبملحقاتالقلعة

الثرقيةالنافذةيعلوكتابينقثىمنذلكعلىوفستدل،القلعةالىالداخل

التالي:النصفيهنطالحالمربعة

أستاذاللهعبدالمباركالبرجهذاأنثأالرحيمالرحمناللهبسم،

.،وسآئةعثرةاحدىسنةشهورنيالعامرةالدار

إمارةأملأكضنعبلونقلعةدخلتم(،r)'12-626سنةوفي

صاحبالأشرتالملكُأنإلا.داودالناصرالملكُأس!هاال!الأيوبيةالكرك

سنةموتهبمداستعادهاداودالناصرولكن،منهانتزاعهامنتمكندشق

أحدالنوريتلجبنعليالدممنسيفالأميرفيهافولىم(،12)هـ635

ضةنيداودالناعرالملكعلىالطاعةعصاضقأنالأميرهذالجبثولمقواده

الد!ننجمالصالحالملكطاعةنيودخل،دمثقالىفقدمم(هـ)6431245

الذخائرمنعليهتثتملكانتمابكللنوابهالقلعةوسلممصر،صاحبألروب

اللهعبدبنايدفيالد!نعلاءالائيرالصالحالملكفرتب)15؟(.والأموال

الد!ننجمالمالحموتوبعدآ."هـ()684)تعليهاوالياالصالحىالبندقدار

بنالظاهربنعدبنل!سفالد!نصلأحالملكاستولى،توران!ثاهوابنهأل!ب

أميرأعليهافولىله)3!\(،وعجلوناللدوسلمتدمثقعلىحلبصاحبأل!ب

لوحةعلىالاشث!ائيةأعمالهوسجل،الثرقيالثطليالبرجفيهاجددقبلهمن

1284مساحتهاالثكلمستطيلةحجرية 8 Xللبرجالجنوبيالجدارفيمثبتةصم

التالي:النصفيهاتقرأ

الملكبنيوسفالد!ملاحالناصراللطانمولانابأمرجدد،

فيانثآتمنالكثيرآ!كالدنولعر87(.ص،القرنينرجالتراجم:شامة)أبوف!اأيرب

الهاية.الأزرقتلعةنتوشفيذلكنلاحظاذالأردنيةالأززقوتلعةصرخد

18لوحة27ج،الاربنهالآ:انوكلي-99،ص8ج"الزمانمرآة:الجوزيبنسبد()011

.،نحطوط+

.262ص4ج،الزمانمرآةزلل:اليونيق)116(

.186ص،الترنينرجالتراجم:سامةأبوا(
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للملعةالداخليةالبوابة
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بكرأبيبنعدالفقيرالعبدبنظرملكهاللهخلدعد،العزيز

،)118(.عينتابصاحب

ووصلتالأردناتتحمت،الشامبلأدالتتاريهولاكوتياتغزتوعندما

اصتعصتعبلونقلمةولكن.قلعتهافدمرتوالصلدوزيؤاءوعمانالبلقاءالى

صاحبروصفالد!نصلاحالملكعلىالقبضمنتمكنواحقفحاصروهاعليهم

للتتاروطمها،بالزولالمدافعينفأمرعبلونالىبهفأتوا6البلقاءنيدمثق

ماسعانالقلعةأنإلاشرفاتها.وخربوامنهاأجزاءهدمواذللىُأثروعلى

،جالوتعينفيطحقةبهزيمةالتتارم!أنبعدالمماليكسيطرةتحتدخلت

أعادالذي،بيبرسالظاهرالملكاللطانالماليكسلاطينمنبهااهتماموأول

آيبكُالد!نعزالأميرفياوعينوقواهاوأصلحهاعارتهامنوَهِيَمابنيان

لوحةعلىذلدُوسبلأجزائهابعضبتجديدفقاموالياَ.هـ(IAA)تالعلائي

نصه:ماقرأتللقلعةالجنوبيالبرجصاحةنيملقاةشاهدتهاحجرية

والد!نالدنياركنالظاهرالملكُال!لطانمولاناأيامفيعمل"

اللهعفوالراجيالفقيرالعينبنظرأنظارهاللهأعزالصالحيبيبرس

منالعثر!نبتار!خالملائيآيبكالد!نعزالأمراءملكُوغفرانه

.،وسمائةوخمسينتسعةشةشعبان

والثانية،الأولىالمماليكدولةعصرأهمعق!ح!ةعج!لطقلييماتفتِدولم

التلاعمنغيرهامعتثكلوكانت.الثامبلأدفيالهامةالقلاعاحدىفأمبحت

التتاريالخطرمواجهةنيالمصريةالديارعنالرئيس!الدفاعخ!الأردنية

الثامبينوالمواصلاتالاتصالحركةنيهاماَدوراَلعبتكما.الثرقمنالقادم

ومصر.

فترةالأولى،متتابعتينتاريخيتينفترتينالىيرجعالقلعةبناءوتاريخ

م(،1211-هـ)0588061184-أسامةالد!نعزالأميريديعلىالانشاء

فيةالنصوانظر)118(

64..Combe,Sauvaget, wiet, op. cit. vol.,12 P
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الد!عزواستدارهعيسىالمعظميديعلىوتتالقلمةفيالزيادةفترةوالثانية

أجزاءأنالمعروتومنم(.هـ)6111214سنةبعدصرخدصاحبآ!بدُ

تقريبا،الثكلمربعسطحأتثكلالأولىالفترةالىتاريخهايرجعالقالقلعة

ومدخل.السورببدناتبينهافيماترتبلىالأركانفيقائمةأربعةأبراجيحدده

القائمانالبرجانويحميه،الثرقىالجانبيتوسلىالقلعةمنالأقدمالقسمهذا

المياهص!اريجمنبعددالق!مهذازودوقدوالجنوبالثطلمنجانيهعلى

الفجالمعماريبأسلوبهالبناهبقيةعننميزهأنيمكنالذيالسورنطاقداخل

115911(.لل!هاالضيقةوبمنافذهمنكسرةبعقودالمغطاةوبنوافذه،نبيأ

الىوأقصد،الثانيةالفترةالىتاريخهايرجعالقالأخرىالقلعةأجزاءأما

يصارعلىالواقعالثمرقطالجنوبيالبرجايبك!ضصنالد!نالأميرصد
البرجينالىبالاضافةوالمدخل،الخارجيةالبوابةلكوْ،القلعةالىالداخل

الد!نصلاحالملكُجددوتد.الحاليةللقلعةالثرقىالأمامىالجدارنيالواقمين

علىذلكُوأثبت،الث!رقيالث!اليالبرجوهو،احدهمادمثقصاحبيوصف

آيبلىُالد!عزالىتنسبال!المنثاَتهذهوطراز،الخارجيجدارهنينقش

عقودالداخلمنبهاتحيطالهامفمنافذ.تطورأأكرفى،الأولىعنتختلف

ال!نظائرهاتثبهوهيالور،سكمنكبيرأأتجزتشنلدائريةنصف

)12ْ(.بالقاهرةالجبلتلعةنيبكرأبيالعادلالسلطانع!دفيأتيمت

قدالث!رفاتهذهوكانتودرواتشرفاتوأبراجهاالقلعةأسوارويعلو

بناءها.أعادبيبرسالظاهرالملكُاللطانولكنالتتارأيديعلىللهدمتعرضت

قائممرفقشكلعلىالملتويةالمداخلأسلوبلخبعالرئيىالقلمةومدخل

جدار!بينضيقممردرجنيالجسرمنقادمأالقلعةالىفالداخل،الزاوية

)911((.Johns(C. N

.26.p.ولاولول(Medieval

.001،!!39،م7191التامرة،محرزجمالتربة،الجبلقلمةوصفكريؤويل:)012(

,(.Johns(C. N

26..Medieval Ajlun, p

?vv

http://www.al-maktabeh.com



أيبكالدينعزبرج

المغورفوقعبلونقلعةلأسوارخارجىصنظر
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قدمدببينبعقد!نمشودةضخمةأخرىبوابةالىيميناَ!عطفثم،غليظين

الولاةأو،الأمراءاحدرنكلعلهصقر!ورةوالأيرالأيمنجانبيهاعلىنقثى

أدنىمنمفتحةبارزةضفةالخارجمنالبوابةويعلو.القلعةتولواالذ!ن

البوابتينيرب!الذيالممرطولعلىتمامأالسيطرةتحمأربعةمنها،تعبفتحات

مننوعالقلعةمنالق!مهذابناءنياستخدموقد.والداخليةالخارجية

الجبلقلمةوأصوارأبراجفيأيضاَطبقتالمسنمةأوالمهذبةغيرالبيضالحبارة

أيضاَطبقتالطريقةهذهأنلوحظوقد.الأيوبيالعصرالىترجعالقبالقاهرة

بكر،أبيوالمادلالدتصلأحعصرالىتاريحنايرجعال!المنثنآتجميعفي

وأبالفسطاطيحيطكانالذيالسورأوبالقاهرةالزواياالقائمةالأبراجنيسواء

أجزاءبعضنيأو،القدسقلعةفيعيسىالممظمالملكُالىالمنح!وبةالأجزاءفي

قبواتوبالممراتالأبراجنيالداخليةالقاعاتوأسقف)131(.الكركقلمةمن

فيماالمثبتةالمصقولةالحجارةقطعبنائهافياضخدم،اسطوافينصفمعظمها

الحص.منبملأ،بينها

الأردنيةالهليةالتقاليدفإنلذلكخالصةاسلاميةقلعةعجلونقلمةان

فيها.المستعملةوالموادالبناءأنماطكلفيتظهر

)121(
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ا*حق

تلأوونبنعدالناصرالملدُال!لطانمنالمرسلالكتابنص)1(

.حورانببلادفيهيرصيهدمثقنائبتراضقرالأميرهـالى071سنة

الاضارةيتضندم!ثقالىعبلونمدشةمنالمرسلا!ركتابن!خة)2(

هـ.728صنةوخربهاالمدكةدهمالذيالسيلالى

نيض!مبانالأشرفللسلطانالكركبواديوالحمامالبستانوقفنص()!

هـ.777سنةالأولىجادى3

فيأ!صصبر!راُث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،
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رتم)1(ملحق

سنة*وونبنهدالناصرالملكاللطانمنالمرسلالكتابنص

ظمأنبمدحورانببلادفيهيوصيهدثقنائبتراسنقرالأميرهـالى071

521لوحة،\ت!م22جؤ،للميقالجانعقدكماب)منأهلها،عاله l - v i

،(:فطورو+

نيوالنظر،والاحانبالمدلوأمرنا،والعبادالبلادفيمكنناتعالىاللهإن

وأنت،الجباياتكثرةمنخربتقدحورانبلأدأنبلنناوقد.الرعيةحال

منامرصملكتقدموقد.جندهاوقوام،دثققوامهىحورانبلأدأنتعم

فقد،شرباديأوفتنةرأسفيهاكانومن.الجباياتمنحورانأهلب!امحة

من!ا،تحصالمعدممنهلكواقددمثقأجنادأنبنااتصلثم.بقتلهأمرناك

الدولةوزوالللخرابسببفيهاجرىالذي!ذاالنفذ،أربابسياولا

الهالةهذهعلىكانوافإذا،بهمإلاالملكُيتمولا،الملكعمدهموالأجناد

الأجنادفلا،البلادحقوقجبيتمتدأنمبلنناوقدآالبيكاراتيقيمونفكيف

3.منالىوصلتالأموالهذهأننعمفمقصودنا،حملتمإليناولا،أعطيتم

ضروراكم،وتزيلحقوقهمإليهموتوصل،الجئدأحوالوتكثفبالكُفتجمل

علينا،يخفىلافهذا،حقبغيرالناسأموالوأخذياكوإ.الشكوىمادةوتقطع

إليكجاءأنهبلنناوقد.تعملونهماوبكل،بذلكُيطالعنامنالاممنلأن

مماليكلىُوليتوكذادمثق.أعمالأكزووليتهم،حلبشياطينمنجاعة

كان،إذالعملماجهتنامنمتوليالذيفالشادوأعالها.وبلأدهادثقوظايف

منمماليككُتعزل،الكتابهذاعلىوقوفكف!اعة3الجهاتيشنلونمماليكك

الننوثايخهاالحلقةأعيانمنبأناسوتحضر،الحلبيينتعزلوكذاالأعمال
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بانحججأعليهموتكتب.والأعمالالجماتوتوليهمأعراضهمعلىيخافون

حمللأجل،الحلقةشياطينمنأحدأتولولا.حقوشمِالأجنادالىل!صلوا

لم،تلناهماتعملوالمفان.الدنيافيندبالبرطيلأحداتوليأو،إليكالأموال

معوصيةإلىتحتاجماأنتهذاومع.الثامالىوصولناعندالمينبنظركثقا

يعلمكولاتعملاوأنتالمفاسدهذه!ملونهؤلاءكانفإن،بالأضياءعلمك

هذا.يحملهلاالثامفإن،فأزلهذلكتعمكلنتوإن،أعلمناكفقدأحد

إ

!!س!!!يءع!!+يرم

م!بيه

ببن

YAn
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رتم)2(ملحق

الاشارةيتممندثقالىعبلونمدينةمنالمرسلالهضركتابفغة

هـ)من728سنةفيهاالكث!روهدموأخربالمدينةدهم6بالذالعيلالى

،(:فطو!،0929-لوحة31جؤ،للنويريالأربنهايةكناب

ولرويهمللعباد،تخويفأآياتهيرسلالذيدلهالحمدالرحيمالرحمناللهبم!م

ليحنوا،ملكوتهنيجبروتهلممويظهر،الرشادسبلليسلكواقدرتهباهرات

،الميعاديخلفلااللهوأن،فيهاريبلاآتيةالساعةانوليعموا،الارتيادلأنفهم

ل!مفيكانولما.ال!دادالمعضلاتمنبمفزلماويكثفورحمتهفتهبرأيدركهمثم

تعالىاللهأرسل،وسبعمالًةوعثصرينثمانسنةالقعدةذيعثر-شثانيالأربعاء

بدويبهمهطلتثقالاسحابأفأثارت،عاصفأريحاَعجلونبمدينةومشيئتهبقدرته

الجبالوأصداء،تلمعوالبروق،الهطلمتواترةالأمطارتزلفمزعزعوريغ

الآزفةأزفتقدأنهاأهلهاظنحق،تصدعللقلوبالرعودبأصواتوالإودية

ووجلت،الروسولفت،كاشفةاللهدونمنلشىبأنالأ!واتفارتفت.حق

الأيديومدت،الرقابوخضت،الألبابوطاشت،العيونوذرفت،القلوب

عظئما،هولاَاليومذلكُفيوعانوا.والسماءالأرضأمربيدهمنالىبالدعاء

الحالذلكعلىالناسفبيناألئا،عذابأعليهمأرسلاللهيكونأنوأشفقوا

منلنكوننوترحمنالناتنفرلموانأنضناظلصنارنجا:يقولون،ذاهلين

قدضديددويله،سحابههام،عبابهطامماؤهعظيمسيلدهمهمإذ،الخا!صر!ن

أوديةعلىالماءفالتقى.الوهادوقرار،الأوديةوبطونالجبالعيونمناجتمع

وسكبت،العويلفارتفعمذكر.منفهللاَيةذلكنيإن،قدرقدبأمر

يطلبالناسمنكلوفر،الهسراتوتضاعفت،الخوفواضتد،العبرات
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السيلهذافأخذ.وغرسهوعقارهالهمجميعاللهعندواحتسب،لنفهالنجاة

الطواحينودخل،والأسواقوالقياسيرالدورمننمرهفيكانماالعظيم

المعرصة،وأخذ.للوادياباورةالم!ثارقةحارةمنجانبأوأخذ،والبساتين

الاقباعين،وسوقا)الطعم(،دوروبعض،القطانينوسوق،الآدميينوصق

بكتمر،الد-كأسيفالأميرلإنشاءالمعروفةالتجاروتيسارية،الخليعوسوقا

البإرستانعلىالموقوفةالأمراءملكقيساريةمنوأخذ،القديمةوالقيسارية

سوقوهدم،الأبوابوهدمالجدر،بقيةوضمضعحانوتاَ،عثرتبصفد

وسوق،الجامعوقفوهدم،العينبقربالذيالفاميةسوقوهدم،الصاغة

الأميربإشثاءالمعروتالسوقوأخذ.أخذهفإنهالخباز-شوحوانيت،السقطيين

الدنفغرالقاضيبوقفالمعروفةوالحوانيت.عجلونبقلعةالنايبالدكأسيف

وأخذ.بنابلسمدرستهعلىالموقوفةالمصريةبالديارالمنصورةالجيوشناظر

جانبأوهدم،الثرقىالجامعوبالا،القبلىالجامعرواقوهدماليقين!ةالمدرسة

طهارةوأخذ،السلطانيالحماموبعض،مو!باميرالمعروفالصالحيالحماممن

الجسورمنمجراهنيكانماوأخذ.معبدبابنالمعروفوالمسلخ،والمربعةالجامع

منوعدم.الأوديةتمدعندماعليهاالناسيجوزكانال!،والاقباءوالقناطر

الأبصار.أولييافاعتبروا،الجبارالملكقدرةوهذه،أبقارعثرةتقدلرعجلون

وقتالىالمذكورالنهارمنساعةأولمنوالسيلالأمطاربواترمنوكان

الشهود.منجاعةخطالمثصروحذيلوني،العصر

،،،

عمالصيخونتل،تاريخهفيالجزريالدينشمساثيخأوردهماهذا

:فقالعبلونمنالواردالكتابن!غة،تاريخهنيالبرزال!بنالدين

الذي،والرخاءاثدةعلىالمثكور،والضراءال!راءنيالهمودللهالحمد

ملكوتنيقدرتهباهراتولرركم،اللواءممضلاتمنشاءبماعبادهيخوف

يزيدحمدأأحمده.النعماءبسوابغوجملالمبرحمتهعليهميعودثموالماءالأرض

المظمةذوله!ثريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأضدالاحصاء،على
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اللهصلىالاْنبياءومبلغالأنبياءخاتمورسولهعبدهعدأأنوأشهد،والكبرياء

وبعد:انقضاءولانفاذبلائمةداصلوة،الأتقياءوأصحابهالأمناءآلهوعلىعليه

ثمانسنةالقعدةذيعث!رممنثافيالأربعاءبكرةنهاربتاريخكانلمافإنه

فيوالفةسحبأفاثارت،عاصنةريحأبقدرتهتعالىاللهأرسل،وسبعمائةوعشرت

الوهاد،فطبقت،كاشفةاللهدونمنبهجاءتلماليس،خاطفةبروقخلالها

ثم،الثامأرضمنقاربهاوما،عجلونمدلخةعلىوأطبقت،الاكامرجللت

.اقتربقدالهقالوعدانرآهالمنخيلحق،القربكافواهعزاليهاأرخت

صارتحق.الزمانمنذلكُقاربماأو،الضانمنشاةكحلبإلايكنفم

بماءالماءأبوالاففتحنا:المكنونكتابهنيتعالىاللهقالكماعجلونمدلخة

لهولالقلوبفوجلت.قدرقدأمرعلىالماءفالتقىعيونأالأرضوفجرنا،صنهمر

عمامرضمةكلذهلوتدحملها.تضعأنالحواملادتوكوتصدعت،ذلك

واختلفتالكبير،الهولهذامعالنةعندالبلدأهلواندهش.أرضعت

متاعمنيدهنيماعلىبالقفمن.يثينقلبهعليهاشتملماالىفكل،هموصم

نفهعدميخريقومنالصفير،ولدهعلىخايفمثفقومنالحقير،الدنيا

هواللهأنأشهد:يقولناجومنفكيرمنلهومال!مئذملخامنلهما،النفيسة

ليسىمنالىضارعومن.قديرش!ءكلعلىوأنه،الموتىيح!وأنه،الحق

وإليكُأنبناوإليكتوكلناعليكربناقايلومن.البصيرالصميعوهوش!ءكمثله

أيديمكبتفيامصيبةمنأصابموما:تعالىقولهيتلوالحالولسانالمصير.

حق،متواترةفجكلمنوالسيولمتوافرةالأمطارتزلولمكثير.عنويعفو

والاولادالأموالعنعا!وهبماوشفلوا،والجانالانسمنذلكحضرمنتحير

علىفتلاقى.مكانكلمنألموج،أوجاءهمبهمأحي!أغموظنوا،والاخوان

جنانيسمىشرقهامنوالاَخر،الجوديسمىشمالهامنأحده!واديانالبلد

واديودمر.المثارقةحارةمنجانبأالخارقةالآيةبهذهالجودواديفأخرب

.يطاقلامامنهماالناسفرأى،اختلطاثم،البنيانمنجانبهعلىكانماجنان

والمصبنة،العرصةفأخربا،وأسواقوقياسير،رباع:منعل!مراماوأخربا

الحتيق،البزوسوق،الآدميينوصق،الدفوحوانيت،والعلافينوالفرايين
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أماموردم.البساتينمنيليهاوماالبضاعةوحوانيت،والقطانين،والاقباعية

المكسأهلليتحظذلكُوكل،وصخورأاحجاراَبعضهااخراببعدالطعمدار

الخلعسوقبجميعالطاميالعظيمالسيلهذاوذهب.نفورأإلايزيدهموما

حانوتا،عشر-شنحوللتجارةالأمراءملكُقشاريةمنوأخرب،الحسامىلبكتمر

حجاروالاًبالأخشابفيهماعلىباقيهاردمثم.التجارمنفيهامابكلوذهب

جاوزماوأخرداالعثصرسنالىالمايةمنمنهسمماقيمةرجعتحق،والطين

والحصريين،السقطيينالوقفومن،واللحامين،معبدأمسوقمنالمدينةبحيز

ماعلىالجامعوقفباقىدمرثم.الد!ركنالأميروسوق،العجزوحوايت

خش!حقوالصخوروالخشببالأحجارالعينردمثم.والبضائعالأمتعةمنفيه

الأميرحماممنوجانباَ،الطباخينحوانيتأخربثم.تنورأنالبلدأهلعليها

الدباغةأخربثممنحوساَ.لرومأاللهبقضاءيرضامنعلىذلكُوكان،موصى

.والضانالمعزومسلخ،المطهرةمنذلكُيليوما،السلطانحماممنوجانباً

الجامع.المسجدمنالقبليوالرواق،اليقينيةالمدرسةاخرابهذلكُمنوأعظم

السيلبقاياالجامعداخلوردم.وخاشعمثبتكلقلبيحرقماذلكوفي

الىالجامعداخلفيالماءوبلغ.الألبابأولييافاعتبروا.والأخثابوالطين

ورقه.مني!قطوما،والبحرالبرنيمايمممنبتقديروذلكُ،المعلقةالقناديل

،والأموالوالبضائعالأمتعةمنفيهماعلىإلاذكرماغالبمنشيئأيخربولم

مناستدامتهمِدة.هـيمايتللسؤاليدهيمدأنذلكأربابمنلكثيرأتيححتى

،أأقلىسماءوياماءكابلعىأرضيارقيلالعصر.وقتالنها-الىبكرة -----َ--
عنوارتفاعه،بحجررصيةقدرالسيلوكانَممرض.الهموقضي،الماءوغيض

والبضاثعالأمتعةمنفيهذهبماوقدرأكثر.أوقامتينقدرالأرضبسي!

مايةخسعلىيزيدذلكُفكان،المبرمالقضاءهذاالأملأكوقيمة،والأموال

ظاهرأوالطواحينوالبساتينوالمواش!الفلاتعنخارجوذلك.درهمألف

ا/بالنهاربحيئهتعالىاللهلطفجلةومن.راجعونإليهوإناللهإنا.عجلونمد!ة

باللهأوالمياذكانولو،أنفارسبعةإلاغريقالبلدنيلوففلم،منهالاسفحذر

وليس،الأبصارلأوليلعبرةذلكفيإن.المقدارنيالإحصاءعلىلزادواليلأ

.والنقصانالزيادةمنباللهونعوذ،كالعيانذكرناهماجيعنيالخبر
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رتم)3(ملحق

في3يث!مبانالأفرفلللطانالكركبواديوالهامالبتانوتفنص

رتمشمبانالأثرفاللطانوتفحبةوثيقةهـ)من777سنةالأولىبادى

،(.فطورو*بالقاهرةالقوميةالوثائقبدار94

وتحديدهذلكُذكرالاَتيالحماموجيع،وأراضيهالبستانجغالموقوفومن

الثريفالخاصمنالهروسالكركبواديوالحمامالمذكورالبستانوهذا.فيه

والمثبثى،،والرمان،الهور:هيبأراضيهثابتةأشجارالمذكورالبستاناثتمل

منبهوما.ذلكُوغير،!لبوا،والاترنج،والعنب،والتين،والورد،والتفاح

وعلو،ضلعلىتثتمل،الأولى:دورثلاثوهي!ستاجريهلسكنىالمعدةالدور

بيتوعلى،والحبربالطينجميعهذلكُمعقودوايروانقبونعلىيشتملفالسفل

يصعد،والهجربالطينمعقودقبوعلىيثتملوالعلو،والقصببالخشبمسقف

والدار.القبلةجهةمنيفتحبابوفا،الدارباخلمنحجرسلممنإليه

بابولها،والحجربالطينجميعهذلكمعقودوايوانتبوتعلىتشتملالثانية

والحبربالطينمعقودقبوالمذكورةالدارهذهوطابق،الثصرقجهةمنمفتح

علىتشتمل،المذكورالبستانمنالثطلجهةفيالثالثةوالدارمشملا.بابهيفتح

.المذكورةالقبلةجهةمنيفتحبابوطاقة،والحجربالطينمعقودواحدتبو

بمحيص،المعروفةالمذكوربالبستانافتصةالعينمنالماءلجمعالمعدةوالبركة

ماحتهافإن،فيهذكرهاالاَتيالحماموأمامالمذكوربالبستانالمذكورةالعينهذه

،أذرعأربعةوعمقها،كذلك،وعرضأطولاذراعأعثصرأربعةالعملبذراع

منالمذكورةالبركةحافةعلىال!والقاعة،والحبروالطينبالمثيدمبنيةوهى
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وهى،الأربعةالجداراتقائمداخل!انيستهدمةقاعةوبنى،القبلةجهة

تحتهوالذيوالقبو،النربجهةمنالمذكورةالقاعةبابوكتح،شصات

قديماَ،بالطاحونةيعرف،والحجربالطينمعقودالنربجهةمنالمذكورةالبركة

بجنب،حجارةتناطربأربمةملحعلىالمذكورالحماميثتمل.عاطلةالاَنوهي

ثرتيايوانانوبه،الاَجربالطوبمشودةتبةوعليه،اتنعشريبجنببسراولمل

والطين،بالحجرمعقودتانمقصورتانوبهما،والهجربالطينذلكشود،وغربي

بيتالىمنهيتطرقبابالمذكوروبالم!لح،الباردالماءبرصمفسفيةوصطهوني

كبير.وحوضقبةعلىيثتمل،الباردبيتالدهليزيمينوعن،دهليزنيالخن

وخلوةوحوضقبةعلىيشتمل،وسطافيبيتالىالمذكورالدهليزمنويتطرقا

مثمنصدرالىمنهويتطرق،وحوضينقبةعلىيشلالقبلةجهةمنفيه

مقصورتانوبه،أحواضوأربعة،عثصريةستةمضلعةكبيرةقبةعلىيثتمل

جهةمنحايطهوفي.وحوضينقبةعلىمنهماواحدةكلتشتملوثماليةقبلية

الماءتسخينبرصمنحاصاقدرتانبهاموضوعاالخنالماءبرسمخزانةالث!رق

قبة.علىتشتملميضأةالمذكوراطماموبدهليز،صفيرةوالأخرىكبيرةاحديهما

والىالمذكورةالهمامالىويتطرف.وغيرهمابحجرمبلطةالمذكورةالهماموجميع

قبةوهو،مستوقدالمذكوروللحلأممتثاملا،يفتحبالامنفيهالمذكورةالأماكن

الحمامبابسطحوعلى.والحجربالطينمعقودتبووعليهاوالحجربالطينممقودة

مبنيةوهى،العملبذراعأذرعثمانيةطولهاالماءلجمعمعدةبركةالمذكورة

المذكورةوبركتياومستوقدهاالمذكورةالحمامومساحةواطجروالطينبالشد

يذنيومبهالمعاملالحديدبذراعونصفأذرعسبعةطولهاالقالقياسبقصبة

بالقصبةالمذكورةاطمامخطةومساحة،قصبةوأربعونستالمجروسبالكرك

البستانالقبلةمنأربعةحدودالمذكورةبالحمامويحيط.قصبةوثلأثوناثنان

ومن،المذكورالبصتانالثرقومن،بابهايفتحونجبهالواديالثصمالومن،المذكور

الحد،أربعةحدودحقوقهفيهووماالمذكوربالبستانويحيط.الواديالفرب

طريقعقبةعلىمصعدأويستمر،الكبيرالواديالغربجهةمنابتداؤهالقبلي

بأولادالمعروفالكومالىلهنتهيأنالىصالكدربوهي،الحبيسبعقبةيعرف
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المذكورالكوموبينالمذكورالبستانبينالفاصلوشركتهم،يومصانبناسحق

ابتداؤهالشرقيهوالثانيوالحد.القبليالحدانتهاءوهوثابتاحمرحجارة

.،مفقودةالوقفيةبقية،.......المعروفالعنبالكرم......الحمرالحجارة

إ

!ح!!!م؟ع!!+يريم

م!ببه

ببن
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ولأأ

نياَثا

لثاَثا

بعأرا

مأخا

سادسأ

الحَ!وَحَمراخع!ادو

الوثائق.:

.افطوطات:

المطبوعة.المربيةالممادر:

الهديف.العربيةالمراجع:

المعربة.الأوروبيةالمراجع:

الأوروبية.باللفاتالمراجع:
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ئقلوثاا:ولاَأ

.9،رقم،8عفظة.شمبانالأشرتالملكُالسلطانوقفحبةوثيقة

.بالقاهرةالقوميةالوثانقبدار

بوزارةالتاريخيبالأرضيف5931رتمصرغتمشالأميروثيقة

آدابمجلة-ابراهيمالطيفعبدالدكور)در!ابالقاهرةالأوتاف

م(.6691مال!وعددم6591مايو،القاهرةجاممة

دلصوثائقمن.الشوبكىالملكىالياسبنسالمبنغنيموتفوثيقة

مجلة-ابراهيماللطيفعبدالدكتور)درسها285رقمكاترينسانت

م(.6391مالر،القاهرةجامعةآدابكلية

الثرعيةبالثروطالذمةأهلإلزامنيالصلأحيةالملوكبعضمرصم

سنة،عنهاللهرضيالخطاببنعمرسيدناالمؤمنينأميرحددهاالق

4314رقمالمصريةالكتببدارمصور،،نحطوولهـ-755

...تاريخ
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-8

-9

01-

11-

فطوطاتا:نياَثا

الهننى(:احمدبن)عدأ!احاابن

المصريةالكتببدارفطوط،الأقطارعجيبفيالأزهارنسق،

جنرافيا.93،رقم

عد(:بنأحمدالمباسأبوالد!ن)شمسالإمامابن

رقمالمصريةالكتببدارنحطوول"الشامفضائلنيالأنام"تحفة

تارلخ.1643

(:الدواداريآيبدُبنبكرأبوالد!)سيفآيبكابن

بلديةبمكتبةنحطورو،،الأزمانتواريخوكررالتيبان،درر

Aرقمالإسكندرية r Y A.ج

(:المؤم!بهادربنمدبنعدبن)عدبهادرابن

المصريةالكتببدارفطوطمصر(6ملوكتارلخنيالنصرفتوح،

تاريخ.7794رتم

عمر(:بنالح!نبنعمرالحسن)الامامحبيبابن

الكتببدارنحطورو،مجلدات3،الأتراكدولةنيالأسلاكدرة،

.جr0716مرلمصرل!ا

أيدمر(:بنعدبنابراهيمالد!ن)صارمدقماقاابن

الكتببدارنحطورو،،واللأطينالملوكصرنيالثمين،الجوهر

تارلخ.5221رقمالمصرلة

الإسلامتار!نيالأنامنزهةكنابمنأنهايعتتدقطمة،دقاقابن
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0174رقمالمصريةالكتببدارنحطورو-&-778A-4.سنةمن

تارلخ.

جامى(:بن)عدسباهيابن

الكتببدارنحطوط،،والممالكالبلدانممرفةإلىالمالكُأوضح،

جنرافيا.مارتمالمصرية

شاكر(:بنأحمدبن)عدالكتبىشاكرابن

تاريخ.949رقمالمصريةالكتببدارنحطو!،،التواريخ،عيون

الحنني(:عدالدش)جمدالثحنةابن

،،ا!الالنصرأبوالأشرفالملكبنالفتحأبوالمؤيداللطانصد5

مجاميع.95رتمالمصرلةالكتببدارنحطوط

(:الحل!عليبنأحمدبن)عمرالثطعابن

نيأجزاء3،والأصنارالإتامةمنلجامعهوتعفماالأخبار،عيون

تاريخ.5057رقمالمصرلةالكتببدارنحطو!.جملد!ن

أحمد(:بنبكرأبوالد!ن)تتىشهبةتاض!ابن

الكتببدارنحطوروأجزاء،7،الإسلامأهلبتار!خ،الأعلأم

رقمجزئينمنأخرىونسخة.تيمورتارلخ2024رقمالمصركة

تارلخ.

الن!(:عبدبنامماعيلبنالن!)عبدالنابليابن

بمكتبةنحطوط،،والهجازومصرالامبلأدرحلةنيوابازالهتيتة،

.ب935رقمالاسكندريةبلدلية

(:عالمبنعدالدكن)جالواصلابن

نحطوط(،الواصلين)تار!،أيوبب!أخبارنيالكروب،منرج

فاضلمصطفىمكتبةونسخة،تارلخ9531رقمالمصرلةالكتببدار

تاركخ.231رتم

(:بردىتنريبنيوضالدطن)جالالم!سأبو
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02-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

الكتببدارنحطوط،أجزاء3،الوانيبعدوالمشوفىالصانيالمن!ل،

تار!.355Tرتمالمصرلة

الدوادار(:المنصوريبيبرسالدق)ركنالدواداربيبرس

بمكتبةنحطوط،التاععالجزء،،الهبرةتار!خنيالفكرة،زبدة

.48024رقمالقاصةجامعة

احمد(:بناللهعبدبنالطيبعد)أبوبانحرمة

بحلدات،ستةنيأجزاء3،،الدهرأعيانوفياتنيالنحو،قلأدة

تارلخ.167رقمالمصرلةالكتببدارنحطوط

أحمد(:بنيوصفبن)عذالباعوني

بلهاتاريخيةأرجوزة،الأشرفيةالخصوصياتإل!الوفية،الإض!ارة

بلديةبمكتبةنحطو،-الباعونيعدالفضلأيىعمهلأرجوزةذللأَ

.جرقمالإصكندرلة

أحمد(:بنعيىبن)خالدالمنربيالبلوي

،البلويبرحلةالمعروفةومى،المثرقعلماءتحليةنيالمفرق،تاج

جنرافيا.،..رقمالمصريةالكتببدارنحطوط

(:ابراهيمالد!نبحدبنعداللهعبدأبوالدممن)شسىالجرزي

أجزاء3،والهثةومصروالعراقوالثامدسثقجليلتارلخ،كناب

تاريخ.599رقمالمصريةالكتببدارنحطورو

الممري(:اللهعبدالد!نلطفبنعدالد!ن)بهاءالخالدي

مصورنحطوط،،الإنشاءلديوانالهاديالمنثأالرفغالمقصد،كناب

تاريخ.45024رقمالقاهرةجاممةبمكتبة

عأن(:بنأحمدبنعداللهعبد)أبوالذه!

سنةإلىالهبرةمنوالأعلامالمشاهيروطبقاتالإسلام،تاريخ

رقمالمصريةالكتببدارنحطوط،،الذه!تاريخ،أوهـ،،007

تارلخ.693رقمأخرىون!خةتاريخ42
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27-

28-

92-

0r-

31-

32-

33-

34-

المصريةالكتببدارنحطوط،اَجزء3i+النبلاءأعلأمصير"الذهبى

.ح59121رقم

أحمد(:الد!)شهاباللأمي

.ح5109رقمالمصريةالكتببدارنحطوط،،التواريخنحتصر"

بكر(ةأبيبنالرحمنعبدبن)عدال!خاوي

والبقاعجموالتراوالمزاراتالخط!نيالطلابوبنيةالأحبابتحفة،

رقمالإسكندريةبلديةبمكتبةنحطوط،.ذلكيتبعوماالمباركات

.ب1486

آلجك(:بنخليلالد!ن)صلاحالصفدي

،v،3،6الموجودةالأجزاء،،النصروأعوانالعصرأعيان،

تاريخ.1901رقمالمصريةالكتببدارنحطورو

اليوناني:ايلكمثىالأشرفيطيبنا

رقمالمصريةالكتببدارنحطوط،،المنظومة!ثرح-الراميبنية،

فروسية.201

وفروعهوأمولهبالشابالرمى،معرفةاليونافيالميلكمثىلجبنا

39رقمالمصريةالكتببدارمصورنحطورو،،بهالرمىوطرمة

فروجة.

اليونافي.طيبنا

بمكتبةصورنحطورو،،بالنثابالرمىمعرفةفيالطلاب،كنية

.26336رتمالتاكلةجاسة

(:اللهفضلبنيجىبنأحمدالددن)ضهابالممري

نحطو،،مجلدأ42نيجزءأ02،الأمصارممالكنيالأبصارمالك،

رقمأخرىونسخة-عامةمعارف955رقمالمصريةالكتببدار

.تار!2568
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35-

36-

37-

rA-

93-

04-

41-

موحما(:بنأحمدبنعودالد!)بدرالعي!

نحطورو،بحلدا96َنيجزءأ25،الزمانأهلتاريخنيالجمان،عتد

تارلخ.اه4Aرقم.المصريةالكتببدار

بالرشيد(:الماتبالهمذانياللهفضلالخير)أبوالنازاني

رقمالمصرلةالكتببدارنحطوطأجزاء،4،النازاني،تاريخ

تاريخ.5426

عد(:بنعليبنخليلعدالفضل)أبوالمرادي

بدارمصورنحطورو،،الثامدثقفتوىوليفيمنالثام،عرف

تاريخ.3355رقمالمصريةالكتب

عد(:بنالوهابعبدبنأحمدالد!)ش!ابالنولروي

بدارنحطورو،273-امنالأجزاء،،الأدبفنوننيالاربفهاية،

مة.طممارف954رتمالمصريةالكتب

عد(:بنقاصمبن)عداال!كندريالنوبري

وقعةفيالمقضيةوالأمورالأحكامبهجرتفمابالأعلأم،الإلمام

رقمالإسكندركةبلدكةبمكتبةمصورنحطو،،الإسكندرلة

.م738رقمالإسكندركةجامعةآدابكليةمكتبةونسخة،ب4227

عد(:بنعمربنعدبنالقادر)عبدالنميمي

بدارنحطورو،،الزمانأهلووفياتمواليدضبكني،العنوان

تيمور.تارلخ3921رقمالمصريةالكتب

(:الرحمنعبدبنالحينبنالرحيم)عبدالعراقيالد!نولي

هـ.هـ-762786سنةمنوفيات،،العبركئابذ!لعلى،ذدل

.د9991رقمالإصكندرلةبلدكةبمكتبةضطورر
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42-

-،3

44-

45-

-،6

47-

-،8

المطبوعةالعربيةالمصادرثالثاَ:

(:اللهعبدبنعداساعيل)أبوالأزدي

م.)AOL،الهند،،كلكتهناصلي!ىوليمصححه،اثامفتوح،كناب

شاهنثا.(:بنعمرالد!نتقىبن)عدالأل!بي

الهنادار،حبثيحسنضيق،،الخلائقوسالخائق"مفار

.م6891،التاهرة،للطباعة

(:الكرمأبيبن)عليالأثيرابن

.م6691،يروتمعادردار،جزءأ12،التار!فيالكامل"

أحمد(:بن)عدأياسابن

القاهرة،بولاقمطبعة،أجزلمء3،الدهوروقائعفيالزصربدائع"

.م4918

.أياسابن

شةمن،الدهوروقائعنيالزهوربدائعمنتشرلم،صنحات

.م5191القاهرة،المعارفدار:مصطفىعدضيقهـ.857-872

(:خليلبنعودبنعدالد!ن)شمسأجاابن

طلإت،أحمدالتادرعبدضيق،،الظاهريشبكُالأمير"تارلخ

.م7391،;القاهر،المدنيمطبعة

(:حوقلبنعدالقاصم)أبوحوقلابن

الهياة،دار،،والمالكُوالمفاوزوالممالكالمسالكُأوالأرض،صورة

.بيروت
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94-

05-

51-

52-

53-

54-

55-

56-

57-

الدواداري(:آصكبناللهعبدبنبكر)أبوآ!كابن

التاهرة6،7،8،9،الأجزاءالنرر،وجامعالدرر،كتر

.ما-0697291

التا!مم(:بنأحمدالد!ن)موفقأصيبعةأيىابن

التاهرة،الوهبيةالمطبعة،جزء2،الأطباءطبقاتفيالأنباءعيون،

.م1882

أخد(:بنعدبن)عدالأخوةابن

أحمدوصدلىشعبانعوبعدتحقيق،الحبةأحكامنيالقربةممالم،

.م7691،القاهرة،للكتابالعامةالجئة،عيصى

بام(:بنأحمدبن)عدبدامابن

691بنداد،،المعارفمطبعة،،الحبةطلبنيالرتبة"نهاية Aم.

(:اللهعبدبنعداللهعبد)أبوبطوطةابن

برحلةالمعروفة،الأسفاروعبائبالأمصارغرائبنيالنظار"تحفة

.م5891القاهرة،التباريةالمكتبة،جزء2،،بطوطةابن

عد(:بنمدالخيرأبوالد!)شسىالجززيابن

،العادةمطبعةبرجتراصر،نثر،،القراءطبقاتنيالنهالة،غاية

f،ةصلتاا ?? rr.

عد(:بنعليبن)أحمدالصقلانيحجرابن

سعيدعدتحقيق،أجزاء5"الثامنةالمائةأعياننيالكامنةالدرر،

f،القاهرة،المدنيمطبعة،الحقجاد ) Avt.

المقلاني.حجرابن

دارحبث!،حم!نتحقيقأجزاء،3،العمربابناءالغمر،أنباء

.م9691،القاهرة،والشرللطباعةالتحردرو

الصتلاني.حبرابن

وعدابيدعبدحامدضيق،جزء2،مصرقضاةعناي!صررفع،
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OA-

95-

06-

61-

62-

63-

it-

65-

66-

.rWi'ا-9هV،التاهرة،الأميرلةالمطبعة،ستةأبوالمهدي

(:خلدونبنعدالرحمن)عبدخلدونابن

ومنوالبربروالعبمالعربألمامنيوالخبرالمبتدأود*ان،المبر

الطباعةدارمطبعة،أجزاء7،الأكبراليلطانذويمنعاصرهمْ

هـ.4821،ةكلالتا،دطمرلماا

(:اللهعبدبناللهعبيدالتاصم)أبوخرداذبةابن

هـ.9013،ليدنطغ،والممالكالمالك،

عد(:بنابراهيمالد!ن)صارمدقماقابن

.م3918بولاق،4،5الجزء،،الجمانسقدلواسطةالانتصار،

صيد(:بنهداللهعبد)أبوالدبيثىابن

الدبيثى"اللهعبدأبيالهافظتارلخمنإليها!تاج"افتصر

.م5191،بغدادالممارفمطبعةجواد،مصطفىضيق،أجزاء3

علي(:الحنأبيبن)أحمدالرمالزنبلابن

هـ.1278"التاهرة،،المماليكُآخرة،

صلأم(:بنالقاصمعبيد)أبوطمابن

،القاهرة،حجازيمطبمة،الفقيحامدهدصححه،الأموال،كتاب

هـ.1353

أحمد(.بنشاكربن)عدالكتبىشاكرابن

مطبعةالمحيدعبدالدينمح!عدتحقيق،جزء2،الوفياتفوات،

م.,151،ةصلتاا،ةلعادا

(:الظاهريشاهينبنظيلالد!)كرسضاهينابن

راولسبولسصححه،والمسالكالطرقوبيانالممالككث!ف"زبدة

.م4918بارص

(:ابراهيمبنعليبنالد!ن)عزضدادابن
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67-

68-

96-

07-

71-

72-

73-

74-

المطبعة،أجزاء3،والجزدصةالثامأمراءذكرفيالخطيرةالأعلأق،

.م1-5391639،بيروت،ثوليكيةالكا

داود(:بن)عليالصيرنيابن

العربي،الفكردار6جشيحم!نضيق،المصربابناءالهصرأنباء،

.م0791،التاهرة

الصيرفي.ابن

صنتحقيق،أجزاء3،الزمانتوار!نيوالأبدانالنفوسنزهة،

.rأ-0797491القاهرة،الكنبدارمطبعة،حبثمي

أحمد(:بنعليبنعدالدت)شسىالصاكلطولونابن

هـ.ا3نا68دشق،الترتيمطبعة"،تاريخية"رصائل

الصالحى.طولونابن

كتيق،الكبرىالث!امبدضقالأتراكمننائباَوليفيالورىأعلأم،

.م7391،:التاهر،شمىعينجامعةمطبعة،حامدالمظيمعبد

الصالحي.طولونابن

جزء6،والشاممصرتارلخ-الزمانحوادثنيالخلان"مناكهة

التاهرةوالنثر،للطباعةالمصرلةالمؤسسة،مصطفىعدضيق

.م6291

الصالمحط.طولونابن

ضيق،-الشامقضاءوليمنذكرىنيالب!امالثنر-دسثمققضاة"

.م5691دثق،الترقىمطبعة،المنجدالد!نصلاح

عد(:بنعليبنالد!برهاناصحق)أبو!يرةابن

التامصطنىتحتيق،،والقاهرةمصرمحاسنفيالباهرة،الفضائل

9r،;التاهر،الكتبدارمطبعة،المهندسو؟مل I vi.

(:اكلونبنالفرجأبو)غركورورسالعبريابن

03،
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75-

76-

vv-

VA-

97-

08-

81-

82-

83-

المطبعة،اليسوعىصالهافيانطونالأبتحقيق،الدولكتصرتارلخ،

.م5891،بيروت،نية،طبعة،ثوليكيةالكا

(:الد!رضيدبنالىعبدالد!ن)مح!الظاهرعبدابن

كاملمرادضيق،المنصورالملكُسيرةنيوالعصورالأ!ام"تث!رت

.م6191،القاهرة،والشرللطباعةالعربيةالثركة

الظاهر.عبدابن

،،الأشرفيةالملكيةاللطانيةالثريفةالسيرةمنالخفية"الألطاف

.م2091ليدن،موبرجتحقيق

.الهاديعبدوابنعساكرابن

بيروت،المنجدالد!نصلاحشصر!اقديمةنصوص،،دثقحمامات،

.م4791

(:الرحيمعبدبنعدالد!ن)ناصرالفراتابن

9الأجزاء،الفراتاابن،تارخ 8، ، V،زريئقطنطينتحقيق

.مأ-9394291بيروت،الأمريكانيةالمطبمة،الد!عزونجلاء

عد(:بنأحمدالمباحا)أبوالتاضابن

،،الرجالأصماءفيالحجال،درةالمسمى،الأعيانوفيات،ذلل

.م0791،توفى،المتيقةالمكتبة،الأحمديعدقتيقالأولالجزء

قطلوبنا(:بنقاسمالد!ن)ز!نقطلوبغاابن

.م6291،بغداد،العانيمطبمة،،الهننيةطبقاتفيالتراجمتاج"

أصد(:بنحمزةول)أبوالتلأنصيابن

.8091،بيروت،اليسوعيينالاَباءمطبعة،دثقتاج،ذيلى

عمر(:بنا!طعيلالد!ن)عمادكيمابن

.هـا358،التاهرة،الععادةمطبمة،جزءأ14،والن!الةالبداية،

ملج(:بنالأسعدالمكارمأبوالددن)!ثرتمماقيأبن
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84-

85-

86-

AV-

88-

98-

09-

19-

29-

مصر،مطبعة،صر،لعزيزققيق،الدواو!نترانين،كناب

م.4391

(:اسحقأبيبنا!نبنهلالالحن)أبوالصايىءهلألابن

بنداد،،العانيمطبعة،عواديخائيلتحقيق،الخلافةدار،رسوم

11f'.م

(:سالمبنعدالدكأ)جالواملابن

صنينتحقيق،الرابعالجزء،أيربب!أخبارنيالكروب،منرج

.م7291،;القاهر،الكتبدارمطبعة،عاشوروسعيدربيع

عد(:بنمظفربنعمرالدكأ)ساجالورديابن

هـ.أ285،التاهرة،الوهبيةالمطبعة،جزء2،افتصرتتمة،

(:ابراهيمبن)لعقولالروفابن

هـ.2013بولاق،الأميريةالمطبعة،،الخراج،كتاب

(:البدريعدبنالله)عبدالبقاءأبو

هـ.ا341،القاهرة،ال!لفيةالمطبعة،كهالشاممحاصنيالأنامنزهة،

ا!عماعيل(:بنالرحمنعبدالد!ن)شهابشامةأبو

العطار،عزتاالميدشره،،والسابعال!ادسالقرنينرجالتراجم"

.م7491،ةكلالقا

الد!ق(:نورالأفضلالملدُبنا!طعيلالمؤيد)الملدُالفداءأبو

الثاهانية،ا!بعةأجزاء،4البث!ر،،تاريخفي،افتصر

اهـ.،286الق!طنطينية

م.\085بنداد،،المثنىمطبعة"،البلدان،نفويمالفداءأبو

الحنبلى(:العمادبنالحى)عبدالفلاحأبو

القدص!،مكتبة،أجزاء8،ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات5

هـ.ا135-0351،ةصالتا
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39-

49-

59-

69-

79-

89-

99-

001-

101-

(:بردىتنريبن)لرسفالمحاسأبو

وليم!يق،أجزاء3،والثهورالأياممدىفيالدهور،حوادث

م."111ا،كلفورنيا،بولر

.الهاشأبو

أحمدتحقيق،الأولالجزء،الوافيبعدوالمستوفىالصافي"المنهل

.م5691،القاهرة،الكنبدارمطبعة،نجاتيلوسف

.الهاشأبو

،التاهرة،جزءأ16،والتاكلةمصرملوكنيالزاكلة؟النبوم

.ما-3297291

الهلاق(:البدلري)أحمدالبددري

لجنةمطبعة،الكريمعبدعزتأحمدضيق"،اليوميةدصثقحوادث"

.م9591،القاهرة،المربيالبيان

(:يحيىبنأحمدالمباس)أبوالبلاذري

.م1866،بريل،جويهديفثصره،البلدانفتح"كئاب

الاشد!.بونهبنبنيامين

ترجمهاصأم(،اO)V!-1''%هـهـ-561956،بنيامين،رحلة

.م4591بفداد،،الث!رقيةالمطبمة،حدادعزاز،العبريالأصل

(:اللهعبدبنالحقعبدبنالمؤمن)عبدالبندادي

نثصره،أجزاء3،والبقاعالأمكنةأساءعلىالاطلأعمراصد،

.م1864ليدنجوفبول

عد(:بنعليبنأمينعدالنوز)أبوالويديالبندادي

.القاهرة،التباريةالمكتبة،العربقبائلسرفةنيالذهبصبائلىُ،

المزيز(.عبدبناللهعبد)أبوالبكري

تخيقأجزاء،4،والمواقعالبلادأصماءمناستمبمما،سبم

.م591ا-أ459،التاهرة،التامصطنى

703

http://www.al-maktabeh.com



201-

301-

40\-

501-

601-

701-

801-

901-

011-

111-

بحر(.بنعروعثهان)أبوالجاحظ

المطبمة،الوهابعبدح!حمننشره،،بالتبارة،االمبصر

.م5391،ةكلالتا،نيةحمالرا

(:عبدوسبن)عدالجهثباوي

الأبياريوابراهيمالتامصطفىتحقيق،،والكتابالوزراء،كتاب

.3891،التاهرة،الحلبىمصطنىمطبعة،شليالخيظوعبد

الد!ن(:مجير)التاضىالهنبلي

الوهبية،المطبعة،جزه2،،والخليلالقدسبتاريخالجليلالانس،

هـ.أ283،ةصالقا

(:طالبأبيبنعدالد!ن)ضسىالدضقي

.م1866،بطرسبرج،،والبحرالبرعبائبنيالدهر،نخبة

صن(.بنعدبن)صمينالدياربكري

الوبية،المطبعة،جزء2،،نفيسأنفىأصالفيالخصش+،ريخ

هـ.أ283،ةصالتا

(:عفانبنأحمدبنعدالدممن)شس!الذه!

ابراهيم،مصطنىوعدثلتوتفيم،تحقيق،جزء2،الإطمدول،

.م7491التاكلة،للكنابالعامةالهيئة

(:الد!يقيبنبالوط)عبدال!بكي

.م8091ليدن،،النقموصبيدالنعمسيد،

المحينية،المطبعةأجزاء،6،الكبرىالثافعية"طبقاتاالبكي

هـ4Iry،ةكللتاا

(.أوغليغزابن*ع!فالمظفر)أبوالجوزيبنسبد

مصورةن!خة،الثامنالجزء،الأعيان"ر!خفيالزمان،مرآة

أمر!كا.ش!يكاغو

عد(:بنالرحمنعبدبنعدالد!)ضصالخاوي
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112-

113-

11،-

115-

111-

117-

118-

911-

012-

،القدسمكنبةجزءاَ،12،،التا!الترنلأهلاللأمع،الضوء

A،ةكلالتا 1 3 5 5 - Trot-.

عودوهدملألصدةعتيق،،الأصررفععلىالذلى،االغاوي

.آم669،التاهرةوالنثر،للطبعالعاونيةالجمعية،صبح

الأزمريةالكلياتمكتبة،،اللوكذيلىنيالمبوكالتبر،الغاوي

.ةكللتاا

بكر(:ايىبنالرحمنعبدالد!)جلألاليوطي

المطبعةحق،يخيبعقيق،،الأعيانأعياننيالعتيان،نظم

.م2791"نيو*رك،الأمرككيةالورية

ضيق،جزء2،،والتاهرةمصر،رخفيالهاضرةحن،االيوطى

.6791القاكلة،العربتالكعبإحياءدار،ابراهيمالفضلأبوعد

علي(:بن)مدالثوكانن

مطبعةجزء،2،التاحالترنبمدمنجماسنالطالع،البدر

هـ.ا348،ةكلالتا،دةالعا

عد(.بناللهعبدبننصربنالرحمن)عبدالثيزري

لجنةمطبعةالعريالبازاليدضيق،،الحبةطلبنيالرتبةنهاية،

.م6091،القاكلةوافثر،التأليف

(:الحينبنصالحبنمحي!بن)صالحجميىبنصالح

الكاثوليكية،المطبعةشيخو،لويسالأبضيق،بيروت،،ر!خ

.م2791،بيروت

الفارصى(.عدبن)ابراهيمالإ!طخري

.م2791،ليدنطبع،،الم!لك،مالكُ

آلهك(:بنالد!)صلأحالصفدي

عادر،دارريز،طموتضيق،أجزاء8،بالوفيات،الواني

.م791-أا629،بيروت
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121-

err-

123-

124-

125-

126-

127-

128-

912-

(:اللهفضلبنيحيىبنأحمدالدممن)ضابالممري

نيالأبصارصالكمنجزء"،والأندلىوالمفربانرتية،وصف

الن!ة،مطبعة،الوهابعبدصقصنفثرهالأمصار.ممالكُ

لونس.

عقيق،الأولالجزء،،الأمصارممالكُفيالأبصارمالك،العمري

.م2491،القاهرة،الكنبدارمطبعة،باشازكيأحمد

التاكلة،،العاصمةمطبمة،،الثريفبالمصطلحالتعرلف،العمري

هـ.ا312

أحمد(:بنمو!بنأحمدبن)عودالعي!

ارنع!،دانسضيق،،ططرالظاهرالملكسيرةنيالزاهرالروض،

.م6291،القاكلة،العربيةالمصريةالكتبحياءإدار

ث!لتوت،عدفيمضيق،المؤلدالملكُسيرةنيالمهند،اليفالعي!

.م6791،القاكلة،والشرللطباعةالعربيالكاتبدار

عد(:الد!نبدربنعدالدلمحن)نجمالنزي

جبرائيلتحقيق،جزء2،العا!ثرةالمئةباعانالائرةالكواكب،

.م5،91بيروت،الأميركانيةالمطبعة،جبورسلمان

(:قاسمبنسيد)عدالتاسمى

،لاهاي،القاسىظافرتحقيق،جزء2،الث!ايةالصناعاتتاموس،

.م0691

أحمد(:بنعليبنأحمدالعباس)أبوالقلتثندي

،توماسكوسقمطابع،جزءأ14"،الإفثاصاعةنيالأعثىصبح،

.م6391،ةكلالقا

عبدتحقيقأجزاء،3،الخلأفةمعالمنيالانافة"ماَثرالقلضثدي

م.1111،الكولت،فراجأحمدالتار
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،الرياضمطبعة،،العربأن!ابممرفةنيالارب،نهايةالقلضندي-013

بفداد.

عود(:بنعدبن)زكرلماالتزو!ط-131

.0691،بيروت،صادرارد،،العبادوأخبارالبلادآ،ر،

32i-لرعف(:بنعليالحنأبوالدكن)جالالقفطي

هـ.1336،القاهرة،العادةمطبمة،،الحكماءباخبارالعلماءأخبار"

.آباديالحيدراللهحميدعد-133

مطبعة،،الراشدةوالخلافةانبويالعهدنيالسياسيةالو،ئقمجموعة،

.م1،91،القاهرةوالشر،التاليفلجنة

عد(:بناللهفضلبن)عدالهبى-،13

المطبعة،أجزاء،"،عثصرالهاديالقرنأعياننيالأثرخلاضة،

هـ.821،،ةكلالتا،هبيةلىا

.بحصل-531

طبعزيترشتينضيقهـ،09674-امن"،المماليكُسلأطين،-،ردغ

.م9191،ليدن

.برل-136

عبدزظولسعدتحقيق،،الأمصارعبائبفيالاستبصار،كناب

.م5891،الإسكندريةجاممةمطبمة،الحميد

(:حبيببنمدبنعليالمح!ن)أبوالماوردي-137

بم-ا909،القاكلة،ال!عادةمطبمة،،اللطانيةالأحكام،كناب

3 n(-مراد(:بنعدبنعليبن)خليلالمرادي

المطبعةأجزاء،4عث!ر،،االعافيالترنأعيانفيالدرر،عطكُ

192بو،الأميرية ، ivهـ.013ا-أ

i ri-الفضائل:أيىبنضضل
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014-

141-

142-

-3،1

144-

145-

146-

147-

148-

جزء،2،،العميدابن"ر!بعدفماالفر*والدرالديد،النهج

.م.6291بارس

أحمد(:بنعداللهعبدأبوالد!ن)ضسىالمقدصي

،ليدن،ثانيةطبعةجزء،2،،الأقاليممعرفةفيالتقاسيم،أحمن

.م9091

على(:بنأحمدالدن)تتىالمتر!ي

زلمادةمصطفىعدتحقيق،أجزاءt،الملوكدوللمعرفة،اللوك

.م91-439173،هرةالتا،لكتبارادمطبمة،شورعالفتاحاعبدوصيد

جمر،آلمعادقاعدضيق،،النقودذكرنيالعقودسذور،المقريمزي

هـ.1356العراقا،،النبف،الحيدرلةالمطبمة

.المتريزي

المقريؤلة،بالخطلىالمعروفوالاَلمارالخطدبذكروالاعتبارالمواعظ،

هـ.أا-324326،القاهرة،النيلمطبعة،أجزاء4

.أجزاء3،الخلفاالفاطميينالأئمةباخبارالهنفااتعاق،المترلوني

.م7391،القاهرة،التجارلةالأهراممطابع،عدحلميعدضيق

تحقيق،،الأعرابمنمصربارضعماوالإعرابالبيان،المقريزي

.م6191،التاهرةنحيمر،أحمدمطبعة،عابد!نابيدعبد

الضطظينية،،الجوانبمطبمة،،الإسلأمية،النقودالمقريزي

هـ.8912

،زيادةمصطفىعدتحقيق،،الفمةبكثفالأمةإغاثة،المترلوني

.م5791،ثانيةطبعة،الشيالالدممنوجال

التلمسافي(:عدبن)أحمدالمقري

إحانتخيق،أجزاء8،الرطيبالأندلسغصنمنالطيبنفح،

.م6891،بيروتصادردار،عباس
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914-

015-

101-

152-

153-

154-

155-

عمر(:بنعدالتادر)عبدالنعيمى

مطبمة،الحيقجمفرتحقيق،جزء2،المدارستاركخنيالدارس،

.م4891،دمثمق،الترتي

(:الوهابعبدبنأحمدالدن)ضهابالنوكلي

.م1-2391769،التاصة،اَجزء12،،دبالأتوننيالاربنماية"

(:اللهفضلالدن)رشيدالهمذافي

وفؤادنثأتهصادقاعدالعربيةإلىشله،جزء2،التواريخجامع،

التاهرة.،العربيةالكتبإحياءدار،الصيادالمطىعبد

(:اللهعبدبنياتوتالد!ن)ضابالحموي،قيت

،القاهرة،العادةدارمطبعةأجزاء،01"البلدان،معبم

.م7091

.الحمويلماقىت

.امAil،المانيا،جوتنبنطبع،،صتعاوالمنرقاوضعا،اثترك

.الحموي،قيت

.م3691،التاصة،الأولالجزء،الأدباءمعبم"

أحمد(.بنعدبنموحماالدت)قطباليوني!

المأنيةالمعارفدارمطبعةأجزاء،4،،الزمانمرآة،ذلط

الهند،،حيدرأباد
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156-

157-

158-

915-

016-

161-

162-

الهديثةالمربيةالمراجعرابماَ:

(:اللطيف)عبدابراهيم

الهدكة،الطباعةدار،المملوكيالعصر،الوثائيةالدراطتسلسلة،

م.«"1،التاهرة

.م6291،القاهرة،الث!عبمطابع،المملوكيةالمكمبة،ابراهيم

الأعثى.صبحوكنابهالتلتثنديالعباسأبو

.أمAyr،القاهرة،للكنابالمامةالهيئة،الأصاتذةمنفبةتاليف

(:)توفيقسكندرا

نيبحث،،الوسيطالعصرنيالخارجيةمصرتجارةنيالمقاصةنظام،

.م5791،التاهرة،المادسبلدا،المصرلةيخيةالتاليبلةا

:أحمد(حمدأ)بدوي

العربي،البيانلجنةمطبمة،،-عيسىالمعظم-أل!بب!مأمون"

.م5391،التاهرة

)مكي(:الجميل

،القاهرةالنصر،مطبعة"،العربيةالبلادنيوالبدو،البداوة

%V r(.م

(:اللطيف)عبدحمزة

دار،،الأولوالمملوكىالألكليىالعصر!ننيمصرنيالنكرليةالهركة،

.م4791،التاهرة،العربيالنكر
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163-

164-

165-

166-

711-

168-

916-

017-

171-

172-

(:!اسين)عدالهموي

.م6091،دثق،الهاضسيةالمطبعة،،الأووبيالعصرني،دمثق

(:ابراهيم)عليحن

.م4791،القاهرةالاعآد،مطبعة،،الوسطىالعصورنيمصر،

(:ابراهيم)عليصن

.م4891،التاهرة،الثبكشيمطبعة،،البحريةالمماليكقارلخ،

عد(:)زكىصن

التأليفلجنةمطبعة-،،الفرسعند-الإسلأمني،التصولرو

.م3691،القاهرةوالنثر،

عد(:)زكىححن

،التاهرة،الكتبدارمطبعة،،الفاطميينكنوز،

هد(:)زكىحن

الكتب،دارمطبعة،-(الإسلأميالعصرني-الإلروانيةالفنون،

.م0491،ةصلتاا

عد(.)زكيصن

.م3791،القاهرة،والمقطمالمقتطفمطبمة،،الإسلأميةمصرني،

مد(:)زكيحسن

.م4891،التاهرةوالنشر،التاليفلجنةمطبمة،،الإسلأمتون،

حدق(:)عليالخربوطلي

،القاهرة،الممارتدار،اقرأسللة،إصلأميةبحيرةالمتوسلىالبحر،

fIV% r.

)هد(:الخضري

التاهرة،،الإستقامةمطبعةجزء،2،الإصلأميةالأمم،تاركخ

.م5391

53 N
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مراد(:)مصطنىالدباغ-173

.م6591،بيروت،الطليعةدار،الأولالجزء،،فلطينبلأدنا،

المتريزي:عندراسات-174

والنث!ز،للتاليفالمامةالهيئة،،الأساتذةمنلنخبةأبحاثمجموعة،

.م7191،القاهرة

)عد(:رفعت-175

الممارف،دار،،ال!ياسيةوتياراتهالمتوسلىالبحرحوض،تارلخ

.م9591،التاهرة

(:الرحمن)عبدزكى-176

.م9491،القاهرة،الأميرلةالمطبعة،،المصريالجيشملأبس"

(:الرحمن)عبدزكي-177

ابلةنيبحث،،الوسطىالمصورنيالإسلأميةااليوت،صناعة

.م5691،القاهرة،الخاعسالهلد،المصركةالتاريخية

(:الرحمن)عبدزكى-178

الكيلافي،مطبعة،جزء2،الإسلاميالعصرنيالمصريالجيش،

.ماAv.،التاهرة

(:الرحمن)عبدزكى-017

فصلة،والصليبيينائعرببينالوسط!العصورنيالمكركةالعمارة،

.5891r،الابعالعدد،المصرلةالتاريخيةابلةمن

مصطنى(:)عدزلمادة-018

لجنةمطبعة+،الميلاديعث!رالخامىالقرننيمصرنيالمؤرخون،

.م9491،التاهرةوالنث!ر،التاليف

I A I-العزيز(:عبد)السيدسالم

الأحد،دار،،الإسلأميالعصرنيصيدامدشةتاركخنيدراسة،

.م0791،بيروت
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182-

183-

184-

185-

186-

187-

188-

918-

091-

191-

العزيؤ(:عبد)ال!يدسالم

بحلةفيبحث،،سيناءبطوركاتر!نصانتدررفيالإطميةالاَثار،

م.0111،صاروعدد،بيروت،للملا!ينالعمدار،الملوم

العزوو(:عبد)السيدسالم

بيروتجمامعةمنشورات،،الإسلاميةالعمارةفننيالجمالية،القيم

م.'x111،بيروت،المصريمطابع،العربية

العز!(:عبد)اليد!الم

الإسكندرلة،،المعارتدار،،الإسلاميالتاركخفياثامطرابلس،

.م6791

العزوو(:عبدالميد)1طلم

القوميةالدار،الثافيالجزء،،-الإسلاميالمنرب-الكبيرالمفرب،

م.1111،الإسكندرلة،والنثرللطباعة

العزكز(:عبد)اليدسالم

الإسكندرلة،،،الإسلأميالعصرفيوحضارتهاالإسكضدرلةتارلخ،

%I%" I.م

العزلز(:عبد)اليدسالم

.م6791،اصكندرلة،،الربوالمؤرخونالتار!،

العزلون(:عبد)السيدصالم

.م7191،بيروت،العربيةالنمضةدار،،العربيةالدولةتاركخ"

(:الد!)كمالسامح

.التاهرة،مصرمطبعة،،مصرفيالإسلأميةالممارة،

(:الدقبال)مدسور

.م4791،القاهرة،الاعمادمطبمة،،مصرفيقلاوونبقدولة،

الدلمحن(:جمال)عدمرور

م..1'1،القاهرة،،مصرفيبيبرسالظاهر،دولة
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291-

391-

491-

591-

691-

791-

891-

991-

002-

102-

:حان()نظيرصداوي

،التاهرة،العريىالبيانلجنةمطبمة،،المماليكعصرمنومظالمع!ور"

.م6691

عان(:)نظيرنمداوي

،القاهرة،للطباعةمصردار،،الإسلاميةالدولةفيالبركدنظام،

fIlior.

)مصطنى(:الشكمة

.م7391،بيروت،للملاكينالممدار،،الإسلأميةالهضارةمعالم"

)نصم(:ثتير

.م1691،القاهرة،المعارتمطبمة،،سيناءتاريخ،

:(دصقيهيمبرا)االشهاوي

629f،القاهرة،المدفيمطبعة،،الإسلأمفيالحسبة، I.

الدطن(:)جالالثيال

.م6791،الإسكندرية،جزء2،،الإسلأعيةمصرتاريخ،

منقرلروس(:الله)رزقالصدني

،القاهرة،الهلالمطبمة،أجزاء3،،الإسلأمدول،تاريخ

.م7901-8091

علي(:)ابراهيمطرخان

التاليفلجنةمطبعة،،الجراكسةالمماليدُدولةعصرفي،مصر

.م0691،التاهرةوالنن!ر،

على(:)ابراهيمطرخان

التاريخيةابلةفيبحث،-وتطورهأصوله-الإصلاس،الإتطاع

.م5791،ل!ادسابلدا،لمصريةا

علي(:)ابراهيمطرخان
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202-

302-

402-

502-

602-

702-

802-

902-

دار،،الوصطىالعصورنيالأوسدالث!رقنيالإقطاعية"النظم

.م6891،التاهرة،العريىالكاتب

حماد(:كد)ظعاشور

،القاهرة،المعارفدار،،والمنولالمماليكبينالسياسيةالعلاقات،

??f Vl.

(:الفتاحعبد)سعيدعاضور

،القاهرة،العربيةالنهضةدار،كهواثاممصرنيالمماليكيالمصر"

.م6591

(:الفتاحعبد)صيدعاشور

العربي،البيانلجنةمطبعة،المماليكسلأطينعصرفيالمصريالهتمع،

.م6291،التاهرة

(:لفتاحاعبد)سميدعاشور

العربي،البيانلجنةمطبعة،،البحريةالمماليكُدولةعصرنيمصر،

.م9591،القاهرة

(ةالفتاحعبد)سعيدعاشور

،القاهرةمصر،مطبعة،المربأعلامسللة،بيبرس،الظاهر

.م6391

)عارف(:العارت

.م5191،التاهرة،المعارتدار،،التدستارلخ،

(:)عارفالمارت

عدد،الهديثالأردنبمجلةمقالة"،الإسلاميةالمقدسة،الأماكن

.الاردن-عمان،6291

نحتار(:)أحمدالعبادي

العربيةالنهضةدار،والشاممصرنيالأولىالمماليكُدولة،تيام

.م9691،بيروتللشر،
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021-

211-

212-

213-

214-

215-

216-

217-

218-

العزيز(:عبدوالصيدضتار)أحمدوصالمالعبادي

،بيروتالأحد،دار،،والثاممصرنيالإسلاميةالبحركة،تاركخ

.م7291

(:أمين)حكيمالص!يدعبد

.م6791،القاهرة،العربيالكتابدار،،الثانيةالمماليكُدولةتيام،

عزت(:)أحمدالكريمعبد

مابوعدد،الفاهرةجاممةآدابكليةبحلة،لسورلةالإداريالنفسبم،

f ? Aol.

أحمد(:)توفيقالجوادعبد

الجزء"-والإسلاميةوالأوروبيةالوسطىالعصور-العمارةتارلخ،

.م9ا691،القاهرة،الهدلثةالفنيةالمطبعة،الثاني

)حسن(:الوهابعبد

،القاهرة،الئصيمطابعجزء،2ومماهد،ماجدالله،بيوت

.م0691

أحمد(:)ابراهيمالعدوي

التاريخيةالهلةفيبحث،،الوسطىالعصورنيالزاجل،الهمام

.م9491مابكل،ولالألعددا،الثافيبلدا،المصرلآ

أحمد(:)ابراهيمالمدوي

البيانلجنةمطبعة،،الإسلأميةوالدولةالبيزنطية،الامبراطورلة

.م5191،التاهرة،العريى

الباز(:)السيدالرلق

ابلد،المصريةالتاريخيةابلةفيبحث،مصرفيوا!تسبونالحسبة،

.م0591اكتوبر،الثانيالمدد،الثالث

الباز(:)السيدالعري!
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الخامى،ابلد،المصرلةالتاريخيةابلةنيبح!ث،،المملوكيالنارس،

.م5691

الباز(:)اليدالر!-921

.م6791،بيروت،والنشرللطباعةالعربيةالنهضةدار،،المماليكُ،

:(كرد)عدعلي-022

.م2591،دثق،الحديثةالمطبمة،أجزاء6،الثامخطط،

كرد(:)عدعلي-221

والنثر،التأليفلجنةمطبمة،جزء2،العربيةوالهضارةالإسلام،

.م591ا-0591،القاهرة

(:اللهعبد)هدعنان-222

الكتب،دارمطبعة،،المصريةالخطدوتاريخالإسلأميةمصر"

.3191f،التاهرة

درو!ش(:)ورسفغوانمة-223

.م0891،عمان،التعاونيةالمطابععمالجمعية،الأيربيةالكركمارةإ

درولش(:)*سفغوانمة-224

ندوةنيجمث،،الوسيطالإسلأميالتار!خنيالأردنيةعمانمدفة"

.م7691اكتوبرا-.62،الإسكندريةيحامعةالإصلاميةالهضارة

درو!ثى(:)يوسفغوانمة-225

.م9791،عمان،اللواءداروتاريخهأ،حضارخهاعمان

درو!ثى(:)يوسفغوافة-226

التعاونية،المطابععمالجعية،الثامبلأدنيالباطنيةالثيعةغلاة

.م8191،عمان

)أحمد(:فكري-227

دار،-والثافيالأولوالجزء،المدخل-ومدارسماالتاهرةماجد،

.ما-99691لأا،بمصرالممارف
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237-

238-

923-

-0،2

241-

:بردىتضيابنالمؤرخ

،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،الأساتذةمنلنغبة،أبحاثجمموعة،

.م7491،القاهرة

:عد(اليد)ناصرالنضبندي

والعباصي-الأمويالدلار-(قيالعراالمتحفنيالإسلاميالدكنار"

.م5391،بنداد،الرابطةمطبعة،الأولالجزء

:(ليلسا1)ولفنسون

291،القاهرة،الاعتمادمطبعة،،العرببلأدفياليصدتارليخ، vم.

عزت(:وعد،أحمد)أحمدومصطنىل!صف

،القاهرة،مصرمطبعة،،الجميلةوالفنونالزخرفيةالطرزتار!خ،

.م8،91،ثانيةطبعة

.الأردن-عمان-الأردنيةالنامةالاَثاردائرةحوليات

م7591عثرالخاسىبلدا

م7191عثرالسادسابلد

م7291عثرال!ابعابلد

م7391عثرالثامنالهلد

م7491عث!رالتاصعابلد

7591العثرونبلدا
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228-

922-

023-

231-

232-

233-

234-

235-

236-

زكي(:)نميمفه!ي

المصركةالهيئة،،والفربالث!رقابينوهطاتهاالدوليةالتبارةطرتا،

.م7391،القاهرة،للكتابالمامة

)صبحي(:لبيب

ابلةنيبحث،،الوصالعصورنيمصروتجارةالكارميةالتبارة،

.م5291،القاهرة،2عدد4مجلد،المصرلةالتاريخية

:)علي(مبارك

بولاتا،الأميرليةالكبرىالمطبعة،02الجزء،،التوفيقيةالخطد،

هـ.ا603،مصر

والأداب:الننونلرعالمةالأعلىابلى

،م6191فبرا!4-9،الأولىالدراسيةالحلقة،،والاَثارالتارلخ،

.م6291،القاهرة

(:المنعم)عبدماجد

الأنجلومكتبة،مصرنيورسوممالمماليكُشلاطيندولة،نظم

.م4691هرةلقاا،لمصريةا

:(المنعم)عبدماجد

صبلمطابع،،الوسطىالعصورنيالإسلأميةالحضارة،تارلخ

.م7391،القاهرة،ثالثةطبمة،العرب

العزيز(:عبد)عدمرزوق

.م4491،القاهرة،الكتبدارمطبعة،،الجميلةوالفنونالإسلأم،

العزيز(:عبد)عدمرزوقط

.م5391،الإسكندرية،،العالمفيالإسلاميةالآثاربين،

العزدز(:عبد)عدمرزوقط

بنداد،أصد،مطبعة،،وخصائصهتاريخه،الإسلأمي،الفن

5M.م
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242-

3،2-

244-

245-

246-

247-

المعربةالأوروبيةالمراجعخاساَ:

:بيركهارت

أنورتربة،الثافيالجزء-الجنوبيةسوركا،-بيركهارت،رحلات

.م9691،عمان،الأردنيةالمطبعة،عارف

:ترتون

الاعقاد،مطبمة،حبثىحسنترجة،الإصلامنيالذمة،أهل

.م9491،التاهرة

وهارولد(:)هاملتونوبوونجب

الرحيمعبدأحمدتربةجزء،2،والفربالإسلأمي،الهتمع

.م7191،التاهرة،المعارتدار،مصطنى

.)هاملتون(:جب

وعودنجموعدعياشحانإتربة،،الإسلامحضارةنيدراسات،

.م6491،بيروت،للملالينالملمدار،زالد

جاردنر:

التاليفلجنةمطبعة،ح!نعدوزكىحمزةهودتربة،الآثارعم،

م.1"111،التاهرة،والشر

)فييب(:حق

وجبرائيلجرجيادوردترجة،جزء2-مطول،-ال!ربتاركخ،

.م5291،بروت،الكشافمطابع،جبور
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248-

924-

025-

251-

252-

253-

254-

255-

)مولوي(:صين

النموذجية،المطبعة،المدويابراهيمتربة،العربية"الإدارة

التاهرة.

)ضارل(:دول

الكريم،عبدعزتأحمدتربة،،ارستقراطيةجهورلة،البندقية

.م4791القاهرة،المعارتدار،اصكندروتوفيق

د؟ند:

،القاهرة،رتالمطدار،عشعدأحمدتربة،،الإسلأميةالننون،

.م5391

)ر!ه(:دكو

القوميةالدار،الدواخليالهميدعبدتربة،،صور!افي،العرب

.القاهرة،والنشرللطباعة

(:)ولنتاد*ر

التاليفلجنة،بدرانعدترجة،الثافيالجزء،الهضارة،قصة

.م0591،القاهرة،والنشر

)جاك(:ر!لر

الحد!ثة،الطباعةدار،عبدونكنيمترجة،،العربية،الحضارة

التاهرة.

)جان(:سوفاجيه

الكاثوليكية،المطبعة،البستانيافرامفؤادترجة+الثامئق)،

.م3691،بيروت

أم!ا:)سيدعلى

رأفت،رلاضترجة،،الإسلأمىوالتمدنالعربتار!خ،نحتصر

.م3891والشر،التأليفلجنةمطبعة
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256-

257-

YOA-

rot-

026-

111-

262-

263-

رمينيوحه(:)1فامبري

الإعلأناتشركةمطابع،الاداتيعودأحمدترجة،،بخاريتاركخ،

.م01x'1،الماهرة،النرتط

)*ليوحا(:فلصزن

وح!ينر!د.،أبوالهاديعبدعدترجمة،،المربيةالدولة،تاركخ

.م6891،القاهرة،والنثرالتاليفلجنة،مؤنس

فولق:

ادوارتربة،الأولالجزء،،ال!ثاموبرمصرفيأعوام،ثلاثة

.م9،91،بيروت،المك!ثوفدار،البستاني

)جاستون(:فييت

وهبى،عدترجة،الوسطىإالمصورفيمصرني،المواصلات

.م9391،التاهرة

)كلود(:كاهن

الدىبدرتربة،الأولالجزء،،الإسلاميةواثعوبالعربتاركخ،

.م7291،بروت،والنشرللطباعةالحقيقةدار،القاصم

:كولشون

فيمجوزلفترجة،،والحضارةالنظمنيالوطىالمصور،عالم

.6791f،الإعندرية،المعارفدار،*ض

كوطر!ج:

مطبعة،أ*بالرحمنعبدترجة،،و-لمافتهبحتمعه،الأدنىالئرتا،

.التاهرة،الرسالة

:(شترأ)كونل

،القاهرة،أطلسمطبمة،موسأحمدترجة،الإطمي،الفن

.م6191
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264-

265-

266-

267-

268-

027-

271-

لينبول)ضانلى(:

حسنابراهيموعليحسنابراهيمحسنتربة،،التاهرة،سيرة

.م5191،القاهرة،العادةمطبمة،حليموادوارد

(:)جورجمارشط

مطابع،البنىوعدنانبخىعفيفترجة+،الإسلامي،الفن

.م6891،دثق،الجيش

ماير:

العامةا!ر!ةالهيثة،الثيقصالحتربة،،المملوكية،الملابس

.م7291،التاهرة،للكتاب

)آدم(:متز

لجنة،ر!دهأبوالهاديعبدعدترجة،جزءr"الإصلأميةالحضارة،

.م5791،القاهرة،والشرالتاليف

:()وليمموور

حسن،وطيم،عابدينعودترجة،،مصرفيالمماليكُدولةتاركخ،

.م2491،القاهرة،المعارتمطبمة

)بررج(:يانج

عليتربة،،ا!مماعيلحمنهالمةإلىالم!ليك!دمنمصر،تاركخ

.م،391،القاهرة،الرحمانية-المطبعة،ثصكري

(:)جورج!توب

فؤادترجة،،-الوطىالعصورنيخاصة-الفربنيالثرقاأثر،

.م4691،التاهرة،مصرمطبمة،علىحين
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الأوروبيةباللفاتوالمراجعالمصادرسادساً:

:Guilaumede Tyr

01.historiensde Croisades .H occ. volلأءلج!e"

:MarcoPolo

.Thetravels of Maroo polo, New. York

:(.ABEL.(M

5291.,Hiitoirede La Palestine, 2 vols. Paris

:(Ann(Deaden

05891.Jordan,London

,Andrews University

7391..Seminarystudies. vol. "* .U .S A

:(Arthur(ne
5791,aterIslamic pottery, Persia, Syria, Egypt, Turky, Londonمأ

:(.Arthur(P. S

9188.,Sinaiand Palestine, London

:(Bertold(Spuler

0691.,TheMuslim world, the age of the Caliphs, Leiden

:(.Bouchier(E. S

1591.,Syriaas a Roman province, Oxford

:(.Brunnow.(Rudolf E

5091-4091.,Deiprovincia Arabia,2 vols, strassburg

Conderة (CRJ

9188,,TheSurvey of eastern Palestine, London

:Combe, Sauvaget, Wiet

,Repertoirechronologique 'd epigraphie Arabe 16 vols, Le Ciare

4491-3191.
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277.
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5 Maderءaud!ه!ل

ons!1ك!ءش3 desertiques de!ثMission archeologque dane les r

3091.moyenne. Paris

5:4 atDescham؟*

3191.,ueet medievale illustree Parisيمه"ة!LaS

(:4 )Rene!ولل

,moyenne.هأ Par3+ك!حion dans les regions desertiques de laن!ول

02091

ول!؟!4ءولn:)ه

,uede la Syrie antique et medievale, Parisه!5+55ءفه5!أورش
2791.

:(ud(Rand*
2191.ns et Judaiques, Paris!ن!ن!nts Palول!esn

.(:yM!ل)Fmy

0591,,rnMedite !3 nean, London!محSea-power in theصنهـاول
.:FisterIsabel & John

.theHoly, Land. Beirut.5!كل

Grمهt:).".ح(

3891.,desert.New YorkمضheS

:(Peer)!ولل!*.

7391,,Politicsand change in Al- karak, Jordan. London

:(.Harold(W. G

ied khan at Al- Aqaba, Jordan4افلأn of the fo5!شThe Mamluk

,Archaeol!! orientalia in memoriam ernest, Herz Feld, New York

5291.

.(:Heyd (W

merceلإ!moyen.!ه32،ماهLi.ف du Levant5!ل!Histoire du C

18.كاأ

ول+5:).1).3(

.The7391 of excavations at Tell Hesben

7491.,ntof Antiquities, Jordan4!ثAnnual of the

Howard:).!.ح(

7091.,denهشى.ure in S!ف!Ancient arc

:Jacobde Haag

3491,,Historyof Palestine, New York

932

28

هـ2

28

28

28

هـ2

92

92

92

92

92

92

92

92
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Johns:).ك!.ح(

Medievalلهالا!.the!ص(qul'atكله-"ال!).

ntلأ1051" of antiquities in Palestine!ثسThe quarterly of the e

3191.

:(09.Jam s (A

7191,Heahbon pottery

Universityم!ا.07391 Press, Mic!ول!لإ

،صا+ول&*ه!!:

9091.,Missionarcheologique en Arabie,2 vols, Paris

صهـه،merer(ول.):

5391.,Caireءهلاه.32ه!ارمحاMer Rما

ع!ه،"3ر(ول.):

9291,,Nabatene,Parisءهيعها!+

:ane Pooleها

3691.,Ahistory of Egypt in the middle ages, LONDON

,Lane Poole

07918,Catalougeof the Collection of Arabic Coins, LONDON

:(Gey)محأ9!لأ

6591,,Palestineunder the Moslems. Beirut

:Lopez & Raymond

5591.,World,New Yorkم!كلث!اieval trade in the Medi!ول-ل

:James&!صالام!!ل

0Pottery from Heshbon

.6291(.AndrewsUniversity Siminary studies (vol, X

:(Mann،(Job

1.2 volsنلا"dCننلهpt and Palestine under the Fع!The Jews n

0291..Oxford

ولم!ه!5(ول.):

and!ك!ش3، Southحin Places in Palestinه!Old and new l

)ه!ل!!3491,5

:(.!)Michael

7191.,Themiddle east, a hand book, LONDON
!Michaud

1791,,es.5 vols. Parisاء4معا!هح3ه!أ(

0rr

2"06

0992

00

.103

0203

ر0.و

،040

503.

603.

0703

8.03

0903

031
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.(:Mo !3 (B

.5091.raphy.Cairo!لم!Arabic

:(os)!وللالنهلم

02691,NewYork.ك!ولThe northern

:*(l)وللضول

8091-7091.,ArabiaPetraca. Moab, Edom, 2 vols. Holand

:(.Mur (W

6918.,orsalve dynasty of Egypt. LONDONطThe Mamel

(:.ur(Wا

2491..phate,its rise. decline and fall. Londonنلهحhe

:(.ur (Wا

2491..TheCaliphate, its rise, decline and fall. LONDON

:(.3 )W!لا

6691.,rs.LONDON3ول!of the3الالع

ول+ول:

1868.,andPalestine. LONDON-هأHand book for travellers in S
:(n (Glueck5*!ا

0791.Theother side of the Jordan. Combridge

:(Nelson( B 5+ n

7391.7,Oasis.LONDON!ول!7ه

:.(".n (A!م!ءك

0391.,Tradeand travellers of the middle ages. LONDON

:(Charles)م!ه

,Historyof the art of war in the middle ages, 2 vole. LONDON

2491.

Pirenneه)!له: (H

,Economicand Social history of the middle Europe, LONDON

03691

55(ول.ك!.): k

0091,0125-3,Egypt. Syria. Palestine and the Lebanon؟5!!لهمأ
9391..LONDON

ه3!حملعمه:

018375 des Sultans Mamlouks, 2 vols.هعاولsiraP

M

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

2ر

32
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(:Roberts (David

,TheHoly Land, Syria, Idumeu, Arabia, Egypt. 6 vols. LONDON
هـ)-وو)6.كاو

:(Sauvaget,( ، an

3291.,PoteriesSyro- Mesopotamiennes du xive siecle, Paris

(: .Schumacher(G

,withenthe Decapolis. LONDONروللأاولAbila, Pella, Northern

09.6

toول(مما.):

6291..ryof the Crusades.2 vols. LONDONول!أة

:l.((R.C3ن!ا
6791,,warfare,)3912-7901( New Yorkعأ!Cud!

:(.Smith(G. A

6918,,Thehistorical geography of the Holy Land, LONDON

Smne(eحم!)5:

0291.,Syrie.Parisهأ

+!!لهممه:

1876.,TheLand of Isreal, Journal of travels in Palestine, New York

:(.*.!)Thompson

3191.,Historyof the middle ages. LONDON

:Vande velde

,Narrativeof a journy throug Syria and Palestine, 2 vols. LONDON
95.8

:(.Ziadeh (N

5391,,UrbanLife in Syria, Beirut

periods!ل!The archaeological heritage of Jordan, the archaeol

mentof.ول!ول، antiquitesث!محه!,andsites (East Bank). Part I

7391,,Jordan

,Encyclopaediaof Islam

.Encyclopaedia Britannica

Theهن!. Jewish Encyclo
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المملوكىالعصرفينالأرثرتيمنطقةفيالتبارةوطرقالمواملاتثبكه

./.5

.لمهـ.....ءييب..-!::.عببئ!ىغني

لم،كا.-َ..

:اصَ:كل"بم!ر..بز؟م!جأئز

..؟..لىاهـ03."
.*-*00،5!لم

....،أ!

.-َ.....أأ،-!.....".....ج!اهـس!!ه

.-:..لم.......-بمشت!تةةَ*.(...:!--51!خ

إ.س!ق؟لمضبىإلجم!ت.الحن!مبر.ثرىقاَ-.--...-.ء.ةالؤ8

؟./."جأ،.ءشقا.ة.!ظ1
....ء-..-،\

...:.لهـ.،،36.1..-كذ!و..ا!

عتنبزْ:.كى*9-!قيصىبخهْجيعضمز\؟َْهـسيهولْ:-+!"-...ْ.!زءخ

فثنج!.::.....-.ط.،إ؟ن!ض
ىي--2تطدإ؟خان..

هـوماذبخ!.-؟جمئ..؟؟.0،01!؟ةبخض.،?..

...........لمةء"أ5ث!.إ..ابرنة-ظهمىو!؟
.......س....،َ،لمايىت

لم\ء.منف....ء..

....*...شْهة..ةِ*+افيص!ي.

.عر-...:!*.،.!لهنجت!لم؟وإ..،....َ،!م

61-*ي!لمخا*...

ها"ن...،3..

تر...لم5"/"0

0،00001"!ر ............::::......ش.؟؟؟..لم"8*
بريراء!?.*

05!....8.-،لهؤ

...............لم......:.......،...،نر،،

!ه-9ط!!فىبالم.ل......ة......!تجتاأ!

..............بزإةة:

؟...+.بز8

:س..-!

صناهلمء؟.....د.1بخ

/أ.......أ
0016........

..،.:..:-ا.!

:ي+؟

..إ:لثبر!

اشلف3جمر:1

ثبر.ابو51؟
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فيالأردنثرقيمنطقةنيوالمناعيةالزراعيةالثرواتومواطنالأثريةالمواقع

المملوكيالعصر

.بر،

بئسئ!ل!

ضنئ"بر"ن،دت!.أ-.-5

ينرخر؟ل!ثَة-.لىَ*بزلبى

برء.ط!د%يرىمرنجه

يق.ثم!لىبببخيزيخزلمبرلملمد

.جم!ق2سنا-طز01!ه

.تر."برص.ثا8،.بفى؟.

.فيطى.ءشهـاهلمء4ُ.ُ؟ط،نى!فى.ت1ىقكل

ل!ير،بتئم)نطشتأصؤتممةت!!دأ

.،.جمىصا

"ث!كالم.ث!!ا8ءبزبر.قى-تجانمب!/ة.ء-.8..
.مت؟ء!

.مه)ت!برطغ!فيأاقصا%نت
-...هـ...!لا

06لم!03لحا"فاتتفيء
:طبلا؟ضى،

.!-هي!وا

لم%.لأل!ييإ!يتلمهـفي !تمي

.ممفى.ء

ا-ا.بسيرءض!جر

!؟!دنجملرْبهـ"برىفىك!تشز:ى*هباءئز

..0-.53،-.
21.و،6""،

د7ا..لنفى-.*لمنو

.الأبر"بشسَه!رلا

؟بز/تبر

،ن!!لىةرء.ابنر

!ت

"؟هـأةذ

نجت

ثطا"11-ة

ئهـب!*

كبرهممو6باف9

33،

http://www.al-maktabeh.com



الأماكنبايمماءكشف

-أ-

99.أتيكا:

021.:أخيم

.21،211،239،331،431:ردآ

.61،05،25،96،58:تذرعاأ

05،46،96،27:بدرا 6 ، V،

97،68،431،471،

181،281،681،111c

591.

،7،8،9،01،21،61:نردلأا

02،32،42،2 9 ، 2 o،

417،35،36،46،27،

37،77،97،28،48،

58،68،78،98،09،

1 0 5 ، 1 0 4 ، 9 5 ، 9 4 ، 9 I،

901،011،211،1"11،

711691Yo 6 1 2 2 & I I.،

I 33 ، M 6 I Y A 4 I TV،

6 ( %r ، Irv 6 Nrl 6Ira

014،141،142،3،1

144،147،914،151

152،153،157،58I

915،164،167،916

186،291،691،213

216،222،226،227

231،232،234،238

243،245،246،025

251،026،263،273

278،931،323،333

.33فى

15،85،19،411،472:رجماأ

1:زرقالاا 4 9 ، r11.

.99:ميرزأ

.081:ستبلاا

21،33،66،07:سكندر!ةلاا

87،29،39،89،411

341،951،161،186

012،622،2-70 ، 1r

692،792،892،992
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،003،311،317،318

321،322،326.

.913آسيا:

.r11ةاشبيلية

.131:أعناك

،05،51،52،55،73:الأغوار

81،801،011،111،

rytIrri% IV?.

.09،19،031:أفرميا

.313:ألمانيا

.43،86:آمد

.803:أميركا

،01،02،391،222:الاندلس

224،231،265،031.

.02،09،026:انطاكية

9FYI:أوروبا ، 39 ، 09 ، A.

.174:ايدون

.811:نالصا

-ب-

.AO:الجابيةباب

63.:غزيبئر

63.:التاضبئر

..fl.303،باركى:

591:باعونة ، 018 ، 158 ، I Ir،

791.

.15:ةقىرلباا

I:بالى IA.

.7،471،052:البتراء

،84،09،19،89:الأحمرالبحر

411،123،232،235،

YIr iYaI.

.،23:التلزمبحر

.39،613:المتوسلىالبحر

،10،08،19،211:الميتالبحر

4101"511،231،952،

27!.

.264،268:البحر!

08.طبرلآ:بحيرة

86.:بخارى

.591:بدر

.64،96:(لهماما)مرجالأبيضالبرج

.232:النهررأحابرج

232.:الباعبرج

232.:الرايبرج

234.:العقبةبرج

24،62؟4:(كلالظا)برجكلكرابرج

264.اسيعة:برج

72.:برزة

12،132.:البستان

A.138،ا:بصرى

66،99،911،158،بطبلا:

،918،891.002

بنداد:65،19،99،301،145،

rr
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391،265،274،203،

،303،503،603،703

131،322،323.

.271:لبقاعا

.6،:بقنس

.68:منلأرادبلا

.811:جلمادبلأد

.84،152:فد!الرابلاد

.66،96،76،761:بلبيس

،05،!ا9،!ا7،92،8:البلقاء

53،64،96،97،18،

،9،501،011،371،

381،931،241،471،

941،761،052،278.

98،29632:تيةالبند 5 ,4 r.

.753،036،031،132،32:بولاق

.27:بولب

238.،98:الضبةبولب

63.جبرلل:بيت

.7،501،601،147:رأسبيت

.018:عذراءبيت

.173:لهياليت

،4،71،39،701،:المقدسبيت

142،172،175،176،

591 ، 191 ، 091 ، 1A1،

7916891،991،%"Y r،

273،274.

.V'،46،96:البيرة

،91،96،57،09،391:ييروت

422،722،103،403،

503،903،013،113،

213،613،713،913،

023،123،423،523،

623.

،15،63،46،96:بشان

27،76.

-ت-

.85تبوك:

،سينتبه:301.تل

503.031،،873،2،:تونس

-ث-

.5،85!ا:الثنية

72.:العقابثنية

-ج-

.64،512:الجامع

.501:البلقاءجبال

46،08،501،الثراة:جبال

025،263.،4،115؟ا

.860.1،781.،97:عبلونلجبا

.97،08،501،153:مؤابجبال

85.:عرظتجبل

.138،271،272:صتجبل

33
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71.:الكرملجبل

72.كابا:بدلالمصاتبالجبل

63.جبنا:

.7جدرا:

5.98:جد

.7،117،911،7،1جرثها:

87.:الجزائر

.234:)فىعون(جرىكلةجز

84،98،89،:العربيةالجزروة

231،251،.263

98.238،الحسا:جصر

27.فى،،14جلعد:

72.جليبل:

591.:جحى

913.،138:الجولان

63.الجيتين:

1V.،'63،9676،:جنين

-ح-

1n1:حبراص ، 1 4 1 ، ern،

182'AO(.

.YAA،011:الحبشة

.183:حبكُ

.63:حبوة

،53،74،87،،23،5:الحباز

98،19،،11،231،

35231 ، 137 ، 136 ، I،

238،246،792.

rr

85،86،98،147،8الحصا:

6،صبان:9،8!ا،9!ا،!ا

،08،401،1126

121،132،148،3

!51،3 ، 164 ، 1 5 A

186،91،،228،92

.026:النرابحصن

.73،263:في

72.:الد!أسدضير

22،06!،،01،02:حلب

96،76،85،09،

49،118،1119،

915،017،174،4

188،111،491،5

276،2At.

.12،67،132:الحمام

.01:الكركواديحمام

01،45،29،911،9حما.:

891.

.،52،99،158حم!ر،:

891IAA i.

71،85،131،8:حوران

283،28،.

.802حيدرأباد:

-.72:الهير

خ-

248البلقاخان :.o

23.

96،

،15

18،

.2

66،

39،

13،

18،

11،

51،

18،

31،
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2117،،9،الحا:خان

،238،923،0241

،8.2،94 YVI ، Yir

18،491،:الشبةخان

،232،233،2345

.246

.24?:عمانخان

1،،23،9ةالتطرانةخان

243،244،245،6

YiA.

23،49،1)ضبمة(ةتيادخان

246،247،248.

.61،63:الخروبة

.63:الخطارة

96،9"31،63:الخليل

915،176،018،،

،02،027.

-د-

23

2،

.2

21

23

21

24

21

.4r:رومالدا

rr'?،01،02:ضقد rr ، 2 n

،2،03،13،04،14

54،84،94،05،15

25،57،06،16،26

"6،46،66،96،17

27،73،57،76،28

48،58،81698،09

19،29،39،99،401

،801،901،112

116681169116

?i132 ، Vf? 6 1Y

146،152،158،

06167 cIla ، I&

017،1172 ، 1V،

174،175،176،

178،018 ، 1V1،

182،183،184،

186،187،IAA،

091،191،291،

91،،691 ، b11،

891،991،002،

،302،02،،502

،702،802،902

215،921،227،

263 ، ،25 ، Yid،

027،273،275،

927،283،284،

892،،003،403

،703،313،315

325،.327

،11،75،581:دلدعيا

981،091.

85،911،913:بكرديار

+39:كاتر!نطنتدير

rr

18
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-ذ-

.1ا-64،2:ذبيان

ر-

.09:الصالحجماءالررأحا

.64،741:الربة

.68،72:الرحبة

.911:فةالرصا

.63:رفح

.911:تةالر

.97،58،181:مثالا

05،951،271،991،062:ملةار

.-.99:هالرا

ر-

64.زحر:

.36:زرعين

.96،58،68،731:ءتاررا

.26،36:ضةلزا

،f11،92،73،19،901:زض

6.11

.51،58،68،872:ءاورز

.36:وكللزا

.27:الضنةا

.16،63:كةلسعيدا

.63:اللمة

A.7:نيةاللإ

.86:سرتند

.156،186سنبارو:

شبار:911.

.63:ةدلواا

.78:نالودا

1:كاصر 9 ، 1 1 3 ، 1 0 9 ، AL

121،023،423،523

.7:سوف

.39:لو*ا

.18،932،813:ءسينا

خما--

1،6فى،7،01،21:مثاا

91،12،22،32،4

92،03،23،،4،5

64،74،05،25،7

95،06،16،26،3

46،17،73،47،5

97،18،48،78،.

7"، 1 0 5 ، 9 5 ، 9 4 ، AV.

111،311،411،51

711،911،221،32

721،821،431،ro

364 0 ، 1 3 9 ، 1 38 ، V

141،241،741،25

851،951،061،61

091،291،691،6.

902،512،812،22

34
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224،231،232،7

238،245،246،1

255،026،263،8

273،278،284،5

288،692،792،8

،003،103،4036

،931،032321،05

326.

.64،08،011:ةلثراا

.301:ورزضر

7،01،4:لثوبكا 1 cry،

97،39،601،

211،631،241،3

841،171،271،2

502،152،252،3

452،072،172.

.72،،68:زشيرا

.803:ضشيكا

-ص-

23،

25،

26،

28،

92،

،03

32،

64،

،ا،

11،

25،

.63،96:(صافي)غور:فيةالصا

.63،96،76:الصالهية

.63:صبيغة

.138،274،276،927:مرخد

،45،83،29،915،165:صند

167،018،791،902،

215،373،287.

701،142.:صقلية

،7،9،48،94)اللد(:الصلت

05،165 ، O 53 ، Irv،

184،186،188،111،

276،278.

.6،96،76!ا:الصنمين

.09:عبور

.9،316-،05،96،75:اصيد

،9،19639،89.،98:الصين

161،235،Y IA.

فو،--

وو--

.81،026،273طبرلة:

13،96،09:طرابلى ، AV،

29،002،232،317.

.72:الطرة

!:64،96،76.

.29،143،273،317:الطور

64،72.:ادعمطيبة

63.:الطيرة

-رو-

.137الظليل:

-ع-

7،9،01،13،عجلون:

16،28،92،5،p

،14

53،
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،55VI' 96، 11c

97،،08،82"A1

،191'،59،،011

،113،114V11،

12146 123 6IYY

35913 ، % 38 ، V،

141،142،145"

148،153 ، 15 Y،

165،167،174،

917،018،1A1،

183،185،186،

491،591"791،

3024?4 213 4 TI

215&4 YIV 4 )T l

921،022،221،

2234224l 922 t

274،276،283،

287،928 ، YAA.

.98عدن:

8،56،37،58:قااالعر

301،171،362،

rIT-

.91،:نجاعر

.36،67:يشلعرا

.27:لطنةا

6،،'51،81،1:لضبةا

08،18،48،AV

11،،184،147،232،

234،235،237،243.

85.:الصوانعقبة

.44،71،09،39،134عكا:

87.،85العلا:

،7،16،18،48،94:عمان

96،81،19،69،89،

99،20161 - 1 ، -1،r

8.1،112،137،014،

148 ، 1i1،16،165فى،

176،922،237،3،2،

،2،924،025،255فى6

925،026،271،278،

931،321،323،.324

.117عمتا:

63.:العوجا

.39:عيذاب

.02،278:عينتاب

64.:البردلةعين

63.:دارسبيتعين

.44،63،278:جالوتعين

.258:الخئطنعين

.258:العاصيعير،

258.العنصر:عين

.roeمنامر،:258،عين

.YOAالرظية:عير،

rf
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-غ-

6.:!اكباغب

،62،63،66،96،72غزة:

،76011،137،915،

165،021 ، 991 ، 11A.

.117:عبيدةأبيغور

901،2113،21،831:نردلأاضر

.101،901:لصانياغور

.701:عتناضر

.36:بيالنرا

-ف-

72:شمة ، Ir.

Mfr،96:تالنرا ، 1 3 9 ، 7 Y.

.89:فلادلفيا

،48،011،611،221:فلطين

062،613.

.29،801:فلورنا

-ق-

.175،291،جون:

.26،63،96،72،76:ترنظ

،2:18،1،122،223،4،2التاهرة

32،33،0،،1،،43،

5،،47،94،25،53،

55،16،62،63،66،

67،68،96،27،73،

76،08،48،86،87،

19،29،79،99

501،،901011

،114160117

912،013،132

148،914،158

162،163،165

175،176،177

،1821830185

187،188،IAA

191،391،491

M 891، 6M

021-1، 1-Y ، Y

921،221،222

227،023،235

246،268،271

592 ، -%Y c YM

992،،103203

،03،،503603

،803،903031

،312،31331،

،316،317318

،03221322 6r

32،،325،326،

72.:تباقي

.63:يلىالواتجر

1،،23،9:القدحا

132،138،913

34

.4

12

18

،3

95

07

vi

Al

09

a?

16

2،

36

97

89

.3

.\،

a?

91

23

32

99

142
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915،916،174،175،

018،183،NAY ، 1A1،

188،091،691،891،

991،215،251"027،

273،?rN.

.274:ترطبة

014جعبر:ترلة ، 11c.

.134:التناعةقركة

.701:ناعمةترلط

72.:التركين

.'60311r،:االمطنطينية

68.التصر:

،7639،،51،63،64القصيرة

-8.1!

226.:عمرهقصير

.7،1،،9:التطرانة

63.:ظري

76.،63،96ظيا:

.276:الاْزرقتلمة

52،8.2!االبلقاء:قلعة

271،،67،72،114:الجبلقلعة

927،.281

248.المحاةظعة

52.:دمثقظمة

،211،002،256:الثوبكُظمة

257،YIr.

،207122،،16،52:عبلونقلعة

،014،702

216،271،

274،275،

028 ، YVA،

026.:عمانقلعة

17،9:الكركظعة

yob 4 TI I،

262،3Y I،

267،i YIA

274،YAK.

281.:التدستلمة

،254،256:التلة

6.!ا:تنبس

99.:تشرلمن

23،)ضبفة(:تياد

243.:التيروان

-ك

64.:الكتيبة

،7،8،9:الكرك

17،91،.

24،38،9

2،،83،4

7،،4869

95،06،1

64،66،9

76،97،.

34

،2116 yIr

272،273،

276،277،

281،287.

1،33،16،،

026،261،

264،266،

926،273،

2626264.

49،147.

،01،12،13

2،21،22،

،3،04،41

،،45،46،

4،51،،53

6،11'،63،

6،،71،72

8،85،86،
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"98،1949'1'c

1!!،،601،701

،111،1121316

118 116، ،11e،

912،013،131"

133،136،138،

142،143،Ito،

188،914،01.،

915 158،،Y061

167،171،172،

176،177،1A1،

183،185،186،

9184c I 9 rr 6 IAT

791،991،،102

،402،602،702

،9020214،213

922،23.،238،

924،025،251،

258،263،267،

271،276،192،

.172:نوحكلك

64.:الكوة

.97153،:الكنارات

.185الما:كنر

.08Iكنير:

7013.كلفورنيا:

103.:كلكط

79،

،801

114،

،121

i Irv

1rq،

147،

153،

164،

174،

182،

187،

691،

،202

،802

227،

237،

253،

027،

32.

.72:ثلكوا

.861:الكورة

.273،274:ا!اكوكب

.222،013:الكو!

-ل-

.031:لاطي

.85:اللبون

.63،96:اللد

-م-

72.:المروسمئذنة

7،1:مأدبا 7، ، V11.

.72:المانع

.63،64:ابامع

72.لمابا:بحدل

.158،177،602:ا!لة

.235:الهنديا!يط

137:المنورةالمدفة ، 114 ، 8 o،

183،111،491،591.

87.:مراك!ق

66.:مرعش

.117،118:الثطليالمزار

.85:مزلرلب

.132:عبيدةأبيمدبد

.132:!سبانسبد

،15،18،،812،1،مصر:

44-611، 23 ، 226YI،
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45،47

62،65

،7175

98 ، 8 V

،5019

122،3

135،7

142،3

158،9

1V1ه،

291،3

791،8

،215،

237،8

263،4

692،V

،03،6

،3124

317،A

،3212

327.

،63المطيلب:

93762معان:

ا:النعمانمعرة

،01:بالمض

132،r

713.

ة،7

66،

97،

49،

1،7

1،8

ا،.

ا،.

ا،.

1،6

ا،،

ا،.

،2

،2

،2

،2

،3

،3

،3

،3

95،

67،

83،

،594

،119

،124

،141

،152

16،5

17،3

9611

،213

23،4

24،1

27،8

92،2

،039

،316

،31.

1'، 1r

76.

،86.

IA.

21،87،

28،026،

06

68

At

r?

18

15

16

18

91

21

23

25

27

03

03

31

32

32

22

31

34

.691المُتَير:

،23،73،74،85:المكرمةمكة

86،87،98،174،175،

178،181،185،181،

187،191،391،591.

.63:ملأقى

.134:ملكا

.99:منبج

72.:أركمنظرة

72.:البيضاءعنظرة

.2V:تدمرمنظرة

.177:منوت

.46،08،501،115:موْاب

.116،132:مؤته

64.:الموجب

.118،911،391:المومعل

.251:مونزيال

-ن-

،66،71،72011،نابلر،:

146،915،018،991،

002،102،215،.287

.851،791:عرةلناا

.213:لنبفا

63.صر،:نخلة

.'?vr:الأردنفو

43.:دجلةنهر
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97.:اليرموكض

.142:النوبة

75.:النيل

903.:نيو*رك

-هـ-

،9809،19،39،،14الهنلى:

89،802،238،103،

.313

-و-

135،ا'V:الأردنوادي ، err،

YVI.

.288:نجانوادي

.3YAA:الجووادي

.16الزر،:وادي

.123:صبةوادي

،8.132،187،:الكركوادي

922,283092.t

.97،025موحما:وادي

.122:اليرموكوادي

.63،66،96،76:الورادة

-ي-

7.':صوريا

.09،532:ليمنا

.89،99:نليوناا

فيأ!صصبر!راُث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصس!

ُم!ط2ُكا

"ه،

347
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الكتابموضوعات!ربى

المتدمة

الدراصةومنهجالبحثأهمية-ا

البحثمصادرلأهموتحليلعرض-2

الأولا!

الا!جحماداري1ا!م

:اليوفأربابوظاثف:أولاَ

اللطنةنيابة-ا

القلعةناشا-2

المدنةوالي-3

الهاجب-4

الجيشنقيب-5

المهمندل!ركة-6

البركدلثدمة-7

الدفية:الوظائفثانياَ:

i-التضاة

قبا-2

8،3

الصشة

701-

-25 II

27-or

9203-
-

0336-

3741-
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البإرستانظرنا-3

الخطابة-4

التدارس-5

الد*انية:الوظائفثالثأ:

الكركناظر-ا

السركاتب-2

الجيشناظر-3

المالبيتناظر-4

الجيثى:بمأرا

البلقاءولالمة-2

عبلننيابة-3

الثانيافصل

والاتصالاتالمواصلاتشبكة

بالمنطقةومراكز.البريالبركدنظام-ا

المماليكُسلاطينخدمةفيالبر!د-أ

!وعطاتهالبريالبرلدمراكز-ب

ومراكزهالطائرالبرلد-2

الاسلامىالصرفيجلالزاالحماماستخدامتطور-أ

الطائرالهماممراكز-ب

المنطقةييالموجووالمراكزالمناورنظام-3

والاغوارعبلونعبرالقأهرةالىالثلجنقلمراكز-8

الثالثالفصل

الاقتصادلةالحياة

ال!راعةءَ

والخارجيةخليةالداف!!اثعبارة

934

41f?'-

،3-iv

4894-

0553-

5576-

5764-

6596-

0772-

7376-

-123 vv

9781-

8249-
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الداخليةالتبارةأ

الخارجيةالتبارةب

الموسية.صاقوالا(نسيت)الترالمابرةاالبركةالتبارة-ا

(الاردنبندر)العقبةالبحركةالتبارة-2

الخارجيةالتباركةالعلاقات-3

-5979وزانالا-3

01-894ل!مكةا-4

-501123لصناعاتا-5

اا-ها50والحيوانيالنباقيالانتاجعلىالقائمةالصناعات:أولأ

البلسم--الصابون-النيل-الكر-الخمورصناعة

المراكب-بسطةلاا-المنسوجات-لفما-تيقلدا-لحصرا

-117ا15الاطحةصناعةثانياَ:

الهامأوالنبال-والكنائنقواسالا-االيوف-النفلى

-171122لفنيةاالصناعاتا:ثالثأ

والتكفيت-الصياغة-الخثبعلىالهفرفن

الخزفيةالتحفصناعةفن

-221123التعدلمحن:بعأرا

الرخام-النحاس-لحمرا-الكبرت-لهديدا

ارابعافمل

الاجآعيةالهياة

السكانطبقات-ا

المماليكُطبقة:أولأ

المسينطبقةثانياَ:

اث!مبعامة:ثالثأ

المدنسكان-أ

035

125-154

127-014
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القرىسكان-ب

البدو--

الدلنيةالطوالف-2

المسلمون-أ

لنصارىا-بص

ليهودا--

الاردننيالاجماعيالزتمظاهربعض-3

التسليةوصائل-أ

النناء-ا

الصيد-2

)البولواالكرةلعبة-3

حتفالاتالا-ب

ئملولاا-ا

المواكب-2

لماءالأز-3

طع!ةالا-4

الخامسالنصل

141-146

147-801

148-015

015-154

12أ-.55الطميةالهياة

ا-.5716الاولىالمماليكدولةعصرفيالاردننيالعلميةالهركةنثارو-ا

أ-61168العلميةالمؤصدات-2

المدارحه-أ

لبإرستاناتا-بئ

02-.916والدلهنيةاللغولةالعلومازدهار-3

لحدليثامجالفي-أ

التراءاتعمفي-ب

النتهمجالفي-ص

raI
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التصوفني-د

النضاءني-"

الادبيةا!كة-4

المقليةاللوم-5

الادحاالنصل

المنطقةنيالباقيةالاَثار

الدكنيةالاَء،ر-ا

بمبلونالجامعالم!بد

المدنيةالاَثار-2

ماتمالها-أ

لخاناتا-ب

المقبة()قلمةالعقبةخان-ا

الحاخان-2

التطرانةخان-3

)ضبعة(تيادخان-4

الهربيةالاَه،ر-3

الشوبكقلعة-ا

الكركتلعة-2

عبلونتك-3

البحثملاحق

والمراجعالمصادر

ئلىاالخر

الاماكنبا!علمكثف

352

102-502

602-021

YAI- rll

213-225

226-924

025-281

?Y -Y YAT

392-332

rri- rww

335-
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